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ملخص تنفيذي
يف يونيــو  /حزيــران ،بــدأ التحالــف العســكري بقيــادة اململكــة العربيــة الســعودية والقــوات
البريــة املصاحبــة لــه الهجــوم املتوقــع منــذ مــدة طويلــة ضــد مدينــة الحديــدة التي يســيطر
عليهــا الحوثيــون .يعتبــر مينــاءا الحديــدة والصليــف القريــب منهــا ،ىلع طــول ســاحل البحــر
األحمــر يف اليمــن ،نقطتــي دخــول لغالبيــة واردات البــاد التجاريــة واإلنســانية .مــا يعنــي أن
الهجــوم يخاطــر باحتماليــة حــدوث كارثــة إنســانية مهولــة ،بالنظــر إلــى أن هنــاك  8.4مليــون
يمنــي بالفعــل ىلع حافــة املجاعــة.
أمضــى مارتــن غريفيــث ،مبعــوث األمــم املتحــدة الخــاص إلــى اليمــن ،معظــم شــهر يونيــو /
حزيــران يف مهمــات دبلوماســية مكوكيــة مــع األطــراف املتحاربــة يف النــزاع ،ويف جلســات
تشــاور مــع مجلــس األمــن الدولــي ،دافعــا نحــو خطــة الســتباق الهجــوم عبــر جعــل قــوات
الحوثــي تتخلــى عــن ســيطرتها ىلع مينــاء الحديــدة وتســلمه ملراقبيــن أممييــن (انظــر
“خطــة مبعــوث األمــم املتحــدة الخــاص ملينــاء الحديــدة”).
كشــف غريفيــث ملجلــس األمــن عــن إطــاره املقتــرح الجديــد ملفاوضات الســام األوســع .ويف
حيــن تضمــن املقتــرح بضعــة عناصــر تميــزه عــن مبــادرات الســام الســابقة التــي قادتهــا
األمــم املتحــدة ،إال أن عــددًا مــن البنــود املثيــرة للجــدل التــي أفشــلت الجهــود الســابقة
نقلــت إلــى إطــار غريفيــث املقتــرح الجديــد (انظــر “إطــار املبعــوث الخــاص الجديــد للســام”).
عقــد مجلــس األمــن ثــاث جلســات مغلقــة حــول اليمــن يف يونيــو  /حزيــران .وقــادت البعثــة
الســويدية الدعــوة ضمــن مجلــس األمــن للمطالبــة بوقــف هجــوم الحديــدة ،بينمــا كانــت
بريطانيــا والكويــت يف طليعــة الدفــع املضــاد ،وقــد حقــق هــذا األخيــر نجاحــا ملحوظــا.
وهكــذا اقتصــرت مخرجــات املجلــس فيمــا يتعلــق باليمــن خــال الشــهر املاضــي ىلع بيانــات
عامــة تتعلــق باحتــرام القانــون اإلنســاني الدولــي والحاجــة إلــى حمايــة املدنييــن (انظــر
“مناقشــات مجلــس األمــن الدولــي بشــأن هجــوم الحديــدة”).
يف الواليــات املتحــدة ،بــدا أن البيــت األبيــض أعطــى موافقــة مبدئيــة ىلع هجــوم الحديــدة
(انظــر “موقــف اإلدارة مــن هجــوم الحديــدة”) ،يف حيــن ظهــرت معارضــة بــارزة عابــرة للحزبيــن
الرئيســيين داخــل الكونغــرس (انظــر “معارضــة الكونغــرس للهجــوم” و”مجلــس الشــيوخ يمــرر
مســودة قانــون تجعــل تزويــد الواليــات املتحــدة طائــرات التحالــف بالوقــود شــرطيًا”).
يف اليمــن ،انطلــق هجــوم الحديــدة ،الــذي أطلــق عليــه اســم “عمليــة النصــر الذهبــي” ،يف
 13يونيــو  /حزيــران ،بقيــادة دولــة اإلمــارات وبدعــم وتنســيق مــع مختلــف القــوات البريــة
املناهضــة للحوثييــن (انظــر “هجــوم الحديــدة”) .تمكنــت هــذه القــوات مــن اســتعادة أجــزاء
مــن مطــار الحديــدة مــن مقاتلــي الحوثــي ،قبــل أن تعلــن أبــو ظبــي تعليــق الهجــوم بشــكل
مؤقــت للســماح ملبعــوث األمــم املتحــدة الخــاص بمتابعــة املفاوضــات (انظــر “اإلمــارات تعلــن
تعليــق الهجــوم بشــكل مؤقــت”).
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أثــار هجــوم الحديــدة شــواغل إنســانية واســعة النطــاق بشــأن ســامة املدنييــن يف املدينة،
وأدى أيضــا إلــى ارتفــاع كبيــر يف أســعار الســلع األساســية.
ومــن بيــن التطــورات االقتصاديــة الشــهر املاضــي ،وضــع البنــك املركــزي اليمنــي اللمســات
األخيــرة ىلع إطــار لدعــم اســتيراد الســلع األساســية ،كمــا قامــت شــركة  OMVالنمســاوية
باســتعادة عمليــات االختبــار ىلع اآلبــار يف محافظــة شــبوة ،وأطلقــت الحكومــة اليمنيــة
شــبكة إنترنــت جديــدة يف محاولــة لالســتعاضة عــن ســيطرة الحوثــي ىلع شــبكة االتصــاالت
الوطنيــة.
ويف يونيــو  /حزيــران أيضــا ،زار الرئيــس اليمنــي عبــد ربــه منصــور هــادي دولــة اإلمــارات
والتقــى ولــي العهــد محمــد بــن زايــد آل نهيــان .وبعــد فتــرة وجيــزة ،توجــه هــادي إلــى
عــدن ،العاصمــة الحاليــة للحكومــة اليمنيــة داخــل البــاد ،يف أول زيــارة لــه منــذ فبرايــر .2017
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التطورات الدبلوماسية
الدولية
يف األمم املتحدة
خطة مبعوث األمم املتحدة الخاص مليناء الحديدة
يف يونيــو  /حزيــران ،قــام املبعــوث الخــاص لألمــم املتحــدة إلــى اليمــن مارتــن غريفيــث
بجولــة دبلوماســية مكوكيــة بيــن قيــادة الحوثييــن ،والتحالــف العســكري الــذي تقــوده
الســعودية ،والحكومــة اليمنيــة املعتــرف بهــا دوليــا .كان التركيــز املباشــر لهــذه الجهــود
تفــادي الهجــوم العســكري الــذي تعتــزم قــوات التحالــف شــنه ضــد مينــاء مدينــة الحديــدة
املطلــة ىلع البحــر األحمــر والتــي يســيطر عليهــا الحوثيــون ،ومــن ثــم إنشــاء إطــار مفاوضــات
أوســع نطاقــا إلنهــاء النــزاع بشــكل كامــل.
كان محــور هــذه الجولــة مــن املحادثــات وضــع مينــاء الحديــدة ،حيــث عــرض غريفيــث خطــة
تقــوم بموجبهــا ســلطات الحوثييــن بتســليم إدارة املينــاء إلــى األمــم املتحــدة .ووفــق هــذا
الترتيــب ،ســتقوم األمــم املتحــدة بتحويــل عائــدات رســوم االســتيراد للبنــك املركــزي اليمنــي
لغــرض دفــع رواتــب القطــاع العــام ،واملعلقــة باســتثناءات قليلــة منــذ أغســطس  /آب .2016
وكانــت قيــادة الحوثــي قــد رفضــت خطــة مماثلــة طرحهــا املبعــوث الخــاص الســابق يف
مايــو  /أيــار  .2017وبعــد محادثــات الشــهر املاضــي يف صنعــاء بيــن غريفيــث ومســؤولون
حوثيــون – بمــا يف ذلــك زعيــم الحوثييــن عبــد امللــك الحوثــي – أن قيــادة الحوثييــن عبــرت
عــن اســتعدادها لقبــول خطــة غريفيــث أشــار تقريــر مــن رويتــر يــوم  21يونيــو  /حزيــران.
وأشــار التحالــف العســكري بقيــادة الســعودية والحكومــة اليمنيــة خــال املحادثــات إلــى أن
أيــة صفقــة تتــم ســتتوقف بدرجــات مختلفــة ىلع انســحاب الحوثــي .وذكــر وزيــر الخارجيــة
اليمنــي خالــد اليمانــي يف  14يونيــو  /حزيــران أن “بــاب الدبلوماســية قــد أغلــق” أمــام
الحوثييــن وأن دعــوة املجتمــع الدولــي ملحادثــات الســام لــن تــؤدي ســوى إلــى إطالــة أمــد
الحــرب .وبحلــول  25يونيــو  /حزيــران ،قــال اليمانــي إن الحكومــة املعتــرف بهــا دوليــا لــن تقبل
ســوى انســحاب الحوثييــن التــام مــن ســاحل البحــر األحمــر ،مشــيرًا إلــى أنــه ال يمكــن فصــل
أمــن وإدارة املينــاء عــن الســيطرة ىلع مدينــة الحديــدة .يف  18يونيــو  /حزيــران ،قــال وزيــر
الخارجيــة اإلماراتــي أنــور قرقــاش أنــه ال شــيء أقــل مــن االنســحاب الحوثــي غيــر املشــروط
مــن مدينــة ومينــاء الحديــدة ســيكون مقبــوالً كجــزء مــن الخطــة التــي تحــاول األمــم املتحــدة
التوســط فيهــا.
وىلع الرغــم مــن ذلــك ،ويف مؤتمــر صحفــي عقــده مجلــس األمــن يف  5يوليــو  /تمــوز ،أفــاد
غريفيــث بــأن األطــراف املتحاربــة يف النــزاع أظهــرت “رغبــة قويــة يف الســام” وقدمــت
“أفــكارًا ملموســة” للوصــول إلــى حــل سياســي .وقــد قــام غريفيــث بجولــة أخــرى يف املنطقة
يف  9يوليــو  /تمــوز الجــاري.

7

 20يوليو2018 ,

اليمن في األمم المتحدة

مناقشات مجلس األمن الدولي بشأن هجوم الحديدة
عقــد مجلــس األمــن التابــع لألمــم املتحــدة ثــاث جلســات تشــاور مغلقــة حــول اليمــن يف
يونيــو  /حزيــران .وقــد ركــزت املناقشــات ىلع الوضــع يف الحديــدة والتداعيــات اإلنســانية
املحتملــة للهجــوم الــذي تدعمــه قــوات التحالــف الســتعادة الســيطرة ىلع املينــاء .يف
االجتمــاع األول ،الــذي عقــد يف  11يونيــو  /حزيــران وســط توقــع هجــوم وشــيك ،قــام غريفيــث
ووكيــل األميــن العــام لألمــم املتحــدة للشــؤون اإلنســانية ومنســق اإلغاثــة يف حــاالت الطــوارئ
مــارك لوكــوك بحـ ّ
ـث املجلــس ىلع اســتخدام نفــوذه للحفاظ ىلع تدفــق إمدادات املســاعدات
والتجاريــة الــواردة عبــر املينــاء إلــى مختلــف مناطــق البــاد؛ ولضمــان التــزام جميــع األطــراف
بالتزاماتهــم بحمايــة املدنييــن والبنيــة التحتيــة املدنيــة؛ ولدعــم جهــود املبعــوث الخــاص
لتفــادي الهجــوم العســكري ىلع مينــاء الحديــدة .كمــا أبلــغ غريفيــث عــن اســتعداد مجلــس
قيــادة الحوثييــن تســليم الجــزء اإلداري مــن مينــاء الحديــدة إلــى مراقبــي األمــم املتحــدة.
وقــد اقتصــرت حصيلــة املجلــس ىلع عناصــر صحافيــة لــم تتضمــن أيــة إشــارة إلــى الحديــدة.
وأشــارت مصــادر ملركــز صنعــاء إلــى أنــه جــرى تلطيــف لغــة البيــان مــن قبــل بريطانيــا
والكويــت – واألولــى مــوّرد أســلحة رئيســي ألعضــاء التحالــف العســكري الســعودي والثانيــة
عضــو يف التحالــف .بعــد االجتمــاع ،منــح التحالــف األمــم املتحــدة مهلــة  48ســاعة إلقنــاع
قيــادة الحوثييــن بســحب قواتهــم مــن الحديــدة.
أرســلت النــا نســيبة ،ســفيرة اإلمــارات لــدى األمــم املتحــدة ،خطابــا مؤرخــا بـــ 13يونيــو /
حزيــران إلــى رئيــس مجلــس األمــن حثــت فيــه ىلع “حرمــان ميليشــيات الحوثييــن مــن
الســيطرة ىلع مينــاء الحديــدة” كوســيلة لجلــب الجماعــة إلــى طاولــة املفاوضــات .كمــا كــررت
نســيبة االدعــاء بــأن الحديــدة مــا تــزال “البوابــة الرئيســية” لتهريــب األســلحة اإليرانيــة إلــى
قــوات الحوثييــن ،وأن آليــة التحقــق والتفتيــش التابعــة لألمــم املتحــدة يف اليمــن “غيــر
فعالــة ملنــع هــذا التدفــق املســتمر لألســلحة ”.الجديــر بالذكــر أن فريــق الخبــراء التابــع لألمــم
املتحــدة أصــدر تقريـرًا يف ينايــر  /كانــون الثانــي  2018حــول هــذه القضيــة ،وقــد خلــص إلــى
أن مــن املســتبعد للغايــة وصــول األســلحة إلــى الحوثييــن مــن خــال مينــاء الحديــدة ،نظ ـرًا
للتفتيــش الــذي تفرضــه آليــة األمــم املتحــدة وقــوات التحالــف ىلع ســفن الشــحن الداخلــة
للمينــاء .عــاوة ىلع ذلــك ،خلــص فريــق الخبــراء أن العوائــق التــي يفرضهــا التحالف الســعودي
ىلع شــمال اليمــن وتحــول دون وصــول املســاعدات العســكرية والتجاريــة هــي يف الواقــع
تحويــل للتجويــع إلــى أداة حــرب.
بعــد بــدء هجــوم الحديــدة املدعــوم مــن قبــل التحالــف يف  13يونيــو  /حزيــران ،طلبــت
بريطانيــا – بضغــط مــن مســؤولي األمــم املتحــدة وعــدد مــن أعضــاء مجلــس األمــن بوصفهــا
حاملــة قلــم ملــف اليمــن – اجتماعــا تشــاوريًا مغلقــا يــوم  14يونيــو  /حزيــران .خــال االجتمــاع
قــام املبعــوث الخــاص غريفيــث ونائــب مديــر الشــؤون اإلنســانية أورســوال مولــر بتقديــم
إحاطــة للمجلــس حــول الوضــع يف الحديــدة عبــر دائــرة تلفزيونيــة مغلقــة.
خــال اجتمــاع  14يونيــو  /حزيــران ،بــدا غريفيــث متفائ ـ ً
ا بشــأن اتفــاق محتمــل مــع قيــادة
الحوثييــن سيشــمل انســحاب قواتهــم مــن مينــاء الحديــدة وفــرض إشــراف األمــم املتحــدة
عليــه .وقــد أفــادت التقاريــر بإشــارة غريفيــث إلــى أنــه ســيدفع مــن أجــل انســحاب الحوثــي
مــن املدينــة بأكملهــا – الشــرط الــذي يبــدو أن املســؤولين الحوثييــن غيــر مهتميــن بالنظــر
فيــه ،لكــن الحكومــة اليمنيــة والتحالــف العســكري الســعودي اعتبــراه مســألة غيــر قابلــة
للتفــاوض .خــال االجتمــاع ،أخبــر لوكــوك مجلــس األمــن بــأن مكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق
الشــؤون اإلنســانية (أوتشــا) يعتــزم البقــاء يف الحديــدة.
نشرة يونيو  /حزيران 2018
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ويف حديــث إلــى الصحافــة قبيــل اجتمــاع  14يونيــو  /حزيــران ،قام كارل ســكاو ،ســفير الســويد
لــدى مجلــس األمــن الدولــي ،باالقتــراح ىلع املجلــس أن يقــوم بالدعــوة إلــى “تجميــد فــوري”
لهجــوم الحديــدة ،لتفــادي تعــرض املينــاء العتــداء وإتاحــة الوقــت للتوصــل إلــى حــل سياســي
للنــزاع وضمــان حمايــة املدنييــن خــال املحادثــات .وقــد دعــت بريطانيا إلــى االلتــزام بالقانون
اإلنســاني الدولــي وحمايــة املدنييــن مــن قبــل أطــراف النــزاع ،لكنهــا زعمــت أن وقــف إطــاق
النــار مقتــرح غيــر واقعــي نظـرًا إلــى أن الهجــوم قــد بــدأ بالفعــل .وقالــت فرنســا ،إلــى جانــب
الكويــت ،إن إجمــاع أعضــاء مجلــس األمــن مطلــوب قبــل أن يدعــو املجلــس بصفــة رســمية
إلــى وقــف إطــاق نــار.
فشــل اقتــراح الســويد دعــوة املجلــس لوقــف إطــاق النــار يف الحصــول ىلع دعــم جميــع
الــدول األعضــاء .وقــد ضغطــت الكويــت بشــدة ضــد هــذه الخطــوة ،يف حيــن قالــت بريطانيــا
وفرنســا أنهمــا ال تؤيــدان الدعــوة إلــى وقــف األعمــال العدائيــة ىلع الفــور .وقــدم نيبينزيــا،
رئيــس مجلــس األمــن لشــهر يونيــو  /حزيــران ،بيانــا صحفيــا قصي ـرًا باســم املجلــس عقــب
االجتمــاع ،عبــر فيــه عــن دعــوة املجلــس إلبقــاء مينــاءي الحديــدة والصليــف مفتوحيــن
ولتنفيــذ قــرارات مجلــس األمــن ذات الصلــة – ىلع وجــه التحديــد القــرار  – 2216حاثــا جميــع
األطــراف ىلع احتــرام التزاماتهــم بموجــب القانــون اإلنســاني الدولــي.

إطار املبعوث الخاص الجديد للسالم
يف  18يونيــو  /حزيــرانُ ،عقــد اجتمــاع مغلــق آخــر ملجلــس األمــن ،كمــا كان مقــررًا منــذ مايــو
 /أيــار ،مــن أجــل الســماح للمبعــوث الخــاص بمشــاركة إطــاره املقتــرح ملفاوضــات الســام .يف
اإلحاطــة التــي قدمهــا ،أوجــز غريفيــث مــا اعتبــره “حزمــة” مــن الترتيبــات األمنيــة والسياســية،
حســبما ذكــرت مصــادر مطلعــة ىلع اإلجــراءات ملركــز صنعــاء .شــمل ذلــك إنشــاء مجلــس
عســكري وطنــي يف اليمــن لإلشــراف ىلع الترتيبــات األمنيــة وتســليم األســلحة املتوســطة
والثقيلــة التــي تملكهــا جهــات غيــر حكوميــة ،يتبــع ذلــك تشــكيل حكومــة انتقاليــة يقودهــا
رئيــس وزراء “متوافــق عليــه” .ســتكون الحكومــة االنتقاليــة مســؤولة عــن إعــادة الخدمــات
األساســية ،وإعــادة بنــاء مؤسســات الدولــة ،ومعالجــة القضايــا املتعلقــة ىلع وجــه التحديــد
باملظالــم يف جنــوب اليمــن ،وتنفيــذ نتائــج مؤتمــر الحــوار الوطنــي  2013-2014والقيــام
بإصــاح انتخابــي ومصالحــة وطنيــة.
تشــكل تعليمــات غريفيــث التــي نصــت ىلع إشــراك الجماعــات الجنوبيــة والشــباب والنســاء
واملجتمــع املدنــي يف جميــع مراحــل عمليــة الســام تجــاوزًا لخطــط الســام الســابقة التــي
قادتهــا األمــم املتحــدة .ومــع ذلــك ،فــإن إطــاره التفاوضــي كان شــبيهًا بعــدة أوجــه أخــرى
بالخطــط التــي ســبق أن قادتهــا األمــم املتحــدة ،وتحديــدا برئاســة املبعــوث الخــاص الســابق
إســماعيل ولــد الشــيخ أحمــد بيــن  2015و .2017شــملت هــذه الجهــود الســابقة العديــد مــن
القضايــا املثيــرة للجــدل ،مــن بينهــا اإلشــارات إلــى قــرار مجلــس األمــن رقــم  ،2216ومبــادرة
مجلــس التعــاون الخليجــي ونتائــج مؤتمــر الحــوار الوطنــي كمبــادئ ملحادثــات الســام.
كان تعاقــب الترتيبــات العســكرية ثــم السياســية ،مــن الجوانــب الخالفيــة األخــرى ملقترحــات
الســام الســابقة ،حيــث تــم النــص ىلع ضــرورة أن تقــوم قــوات الحوثــي بتســليم أســلحتها
املتوســطة والثقيلــة واالنســحاب مــن املناطــق التــي تســيطر عليهــا قبــل الدخــول يف
مفاوضــات تتعلــق بتكويــن الحكومــة االنتقاليــة .وقــد رأت قيــادة الحوثــي يف مثــل تلــك
املتطلبــات – التــي ســيترتب عليهــا التخلــي عــن نفوذهــا العســكري قبــل تأميــن موقعهــا
يف أي ترتيــب سياســي مســتقبلي – أمــرًا غيــر مقبــول.
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كمــا كانــت القضايــا املذكــورة أعــاه مــن أبــرز أســباب فشــل مفاوضــات الســام الســابقة ،وهي
مــا تــزال جــزءًا مــن إطــار غريفيــث املقتــرح مؤخ ـرًا ملحادثــات الســام .ثمــة شــكوك كبيــرة
حــول جــدوى اقتــراح غريفيــث عنــد دراســة املعطيــات املحليــة ،وفقــا لتحليــات مركــز
صنعــاء .ويبــدو أن النقــاش املفصــل الــوارد يف اإلطــار الجديــد حــول عناصــر مثيــرة للجــدل
ـول نتائــج محتملــة ملحادثــات الســام إلــى شــروط مســبقة لهــا ،ممــا يــؤدي مــرة أخــرى
يحـ ّ
إلــى تقويــض احتماليــة نجــاح الخطــة حتــى قبــل جلــب األطــراف املتحاربــة إلــى طاولــة
املفاوضــات.
الجديــر بالذكــر أن مناقشــات مركــز صنعــاء مــع دبلوماســيين غربييــن و إقليمييــن يف يونيــو /
حزيــران أشــارت إلــى الســعي الحثيــث مــن جانــب املبعــوث الخــاص لألمــم املتحــدة الحتــكار
الجهــود الراميــة إلــى تأســيس عمليــة ســام يف اليمــن وتهميــش الجهــود الدبلوماســية
ومبــادرات الســام الجاريــة خــارج إطــار األمــم املتحــدة.

تطورات أخرى يف األمم املتحدة
• • 8يونيــو  /حزيــران :دعــا خطــاب إلــى األميــن العــام لألمــم املتحــدة أرســلته  24منظمــة
مــن منظمــات املجتمــع املدنــي إلــى إدراج التحالــف العســكري الســعودي و”منتهكيــن
آخريــن” يف التقريــر األممــي الســنوي حــول األطفــال والنــزاع املســلح ،وذلــك بالنظــر إلــى
انتهــاكات حقــوق األطفــال الجاريــة يف حــرب اليمــن بحســب مــا تحققــت منــه األمــم
املتحــدة مســبقا.
• • 14يونيــو  /حزيــران :تــم تنــاول الوضــع يف الحديــدة يف بيــان للمستشــار الخــاص
لألمــم املتحــدة املعنــي بمنــع اإلبــادة الجماعيــة أدامــا ديانــغ .وقــال ديانــغ إن التعطيــل
املحتمــل للمســاعدات والتهديــد الــذي تمثلــه غــارات التحالــف الجويــة ىلع البنيــة
التحتيــة املدنيــة تمثــل “أول اختبــار” لقــرار مجلــس األمــن  ،2417املعتمد الشــهر املاضي،
والــذي أدان تجويــع املدنييــن كأداة حــرب.
• • 19يونيــو  /حزيــران :قدمــت ســفيرة دولــة اإلمــارات لــدى األمــم املتحــدة النــا نســيبة
خطابــا ملجلــس األمــن بالنيابــة عــن حكومتهــا شــرحت فيــه قيــام التحالــف العســكري
الســعودي بوضــع “خطــة شــاملة وواســعة النطــاق لزيــادة املعونــات اإلنســانية” املقدمة
يف الحديــدة .كمــا تشــمل الخطــة مناطــق أخــرى مــن اليمــن تعتمــد ىلع الــواردات
الواصلــة عبــر مينــاء الحديــدة .وبحســب هــذا الخطــاب ،يشــمل ذلــك التخزيــن املســبق
لخمســين ألــف طــن مــن املســاعدات الغذائيــة ،وعمليــات إزالــة ألغــام ،وإنشــاء طــرق
توزيــع بديلــة يف حــال قــام الحوثيــون بتعطيــل ســير العمــل يف املينــاء.

نشرة يونيو  /حزيران 2018
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يف الواليات املتحدة
موقف اإلدارة األميركية من هجوم الحديدة
يف  6يونيــو  /حزيــران ،نقلــت وكالــة رويتــرز عــن مســؤول يف مجلــس األمــن القومــي التابــع
للبيــت األبيــض (لــم تذكــر اســمه) قولــه أن واشــنطن حــذرت حلفائهــا يف التحالــف العســكري
بقيــادة الســعودية مــن أعمــال مــن شــأنها “تدميــر البنيــة التحتيــة الرئيســية أو التــي يرجــح
أن تــؤدي إلــى تفاقــم الوضــع اإلنســاني الرهيــب” يف اليمــن .وأضــاف املســؤول أن الســعودية
واإلمــارات أكدتــا أنهمــا سيســعيان إلــى “تفاهــم مشــترك” مــع حلفائهمــا فيمــا يتعلــق بــأي
هجــوم ىلع مينــاء الحديــدة وعواقبــه ،دون إعطــاء مزيــد مــن التفاصيــل.
يف  11يونيــو  /حزيــران ،أصــدر وزيــر الخارجيــة األمريكــي مايــك بومبيــو بيانــا تنــاول التطــورات
يف الحديــدة .وأشــار بومبيــو إلــى أن وزارتــه عبــرت يف مراســاتها مــع مســؤولين إماراتييــن
عــن التــزام الواليــات املتحــدة بالحفــاظ ىلع تدفــق املســاعدات والســلع األساســية عبــر ميناء
البحــر األحمــر ،مــع إدراكهــا “الشــواغل األمنيــة للتحالــف”.
يف  22يونيــو  /حزيــران ،التقــى نائــب وزيــر الخارجيــة ،جــون ج .ســوليفان ورئيــس الوكالــة
األمريكيــة للتنميــة الدوليــة ( )USAIDمــارك جريــن مــع ممثليــن مــن منظمــات إنســانية دوليــة
وغيــر حكوميــة .وقــد أ ّيــد كل مــن ســوليفان وغريــن جهــود املبعــوث الخــاص لألمــم املتحــدة
لتســهيل التبــادل الســلمي للســيطرة ىلع املينــاء ،حا ّثيــن ىلع عــدم اتخــاذ أي إجــراء مــن
جانــب التحالــف ألخــذ املينــاء بالقــوة.

مدى الدعم العسكري األمريكي لهجوم الحديدة
يف  14يونيــو  /حزيــران ،نفــى البنتاجــون تقديــم أي دعــم مباشــر لهجــوم التحالــف العســكري
الســعودي ىلع الحديــدة .ونقلــت وســائل إعــام عــن املتحــدث باســم الشــرطة البريطانيــة
الرائــد أدريــان جالــواي قولــه إن تفويــض الواليــات املتحــدة باملشــاركة العســكرية املباشــرة
يف اليمــن ال يــزال يقتصــر ىلع العمليــات ضــد تنظيــم القاعــدة وجماعــة مــا يســمى “الدولــة
اإلســامية” (داعــش) ،مضيفــا أن دعــم التحالــف العســكري بقيــادة الســعودية يقتصــر ىلع
إعــادة تزويــد الطائــرات بالوقــود وأمــن الحــدود ومشــاركة املعلومــات االســتخبارية.
ووفقــا لتقريــر صــادر يف  14يونيــو  /حزيــران عــن وكالــة أسوشــيتد بــرس ،نقـ ً
ا عــن مســؤول
إماراتــي مجهــول ،كانــت الواليــات املتحــدة قــد رفضــت ثالثــة طلبــات منفصلــة مــن قبــل
دولــة اإلمــارات لزيــادة املســاعدات العســكرية لدعــم جهــود التحالــف الســتعادة مدينــة
الحديــدة .وشــملت الطلبــات زيــادة دعــم املراقبــة واالســتطالع واملســاعدة يف إزالــة األلغــام،
بحســب املصــدر اإلماراتــي.
ويف خطــاب يــوم  15يونيــو  /حزيــران إلــى وزيــر الدفــاع جيــم ماتيــس ،جــدد عضــوا مجلــس
الشــيوخ الجمهــوري ســنور لــي (عــن أوتــاوا) واملســتقل بيرنــي ســاندرز (عــن فيرمــوت)
الدعــوة إلــى الكشــف عــن طبيعــة ومــدى التدخــل األمريكــي يف نــزاع اليمــن يف ضــوء هجوم
الحديــدة .وأشــار العضــوان إلــى احتمــال حــدوث انتهــاك لــكل مــن دســتور الواليــات املتحــدة
وقانــون صالحيــات الحــرب ،وتحدي ـدًا صالحيــة الكونغــرس الحصريــة إلعــان الحــرب.
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معارضة الكونغرس للهجوم
وتحســبًا للهجــوم ىلع مدينــة الحديــدة ،جــرى تصعيــد يف جهــود الحزبيــن إلعــادة توجيــه
السياســة األمريكيــة فيمــا يتعلــق بالدعــم العســكري للتحالــف الســعودي ،وللدعــوة إلــى مزيــد
مــن الشــفافية حــول تدخــل الواليــات املتحــدة يف النــزاع .وقــد جــاءت معارضــة الهجــوم عبــر
تصريحــات مكتوبــة ومســموعة مــن قبــل أعضــاء الكونغــرس ومحاججــات إنســانية وقانونيــة
وحجــج متعلقــة بمكافحــة إرهــاب.
يــوم  11يونيــو  /حزيــران ،ذكــر النائــب الديمقراطــي (عــن كاليفورنيــا) تيــد ليــو ،وهــو محــام
ســابق يف ســاح الجــو األمريكــي ،أن أي هجــوم ىلع مينــاء الحديــدة ســيكون “خطــا أحمــر”
سيتســبب ،يف حــال تجــاوزه ،بإجبــار الواليــات املتحــدة ىلع ســحب دعمهــا لقــوات التحالــف
يف اليمــن .وبعــد يــوم واحــد ،أعــرب تســعة أعضــاء يف لجنــة العالقــات الخارجيــة بمجلــس
الشــيوخ عــن قلقهــم مــن احتمــال الهجــوم ىلع املدينــة الســاحلية يف خطــاب موجــه إلــى
ِّ
املوقعــون ،بزعامــة عضــو مجلــس الشــيوخ البــارز يف
الوزيريــن بومبيــو وماتيــس .وحــث
اللجنــة عــن الحــزب الديمقراطــي بــوب مينينديــز (عــن نيوجيرســي) ،ىلع دعــم أكبــر لجهــود
األمــم املتحــدة إليجــاد حــل سياســي ملعركــة الحديــدة ،مستشــهدين بالعواقــب اإلنســانية
املتوقعــة لهجــوم عســكري ىلع املينــاء .ويف  12يونيــو  /حزيــران أيضــا ،دعــت رســالة،
وقعهــا  34عض ـوًا يف الكونغــرس مــن الحزبيــن (الجمهــوري ،والديمقراطــي) ،الوزيــر ماتيــس
إلــى “اســتخدام كل الوســائل املتاحــة لتفــادي هجــوم عســكري كارثــي ىلع مينــاء الحديــدة
الرئيســي يف اليمــن مــن قبــل التحالــف العســكري الــذي تقــوده الســعودية ،ولتقديــم توضيــح
فــوري للكونغــرس بشــأن كامــل نطــاق التدخــل العســكري األمريكــي يف هــذا النــزاع”.
يف  28يونيــو  /حزيــران ،أعلــن عضــو مجلــس الشــيوخ مينيديــز أنــه ال يمكنــه دعــم البيــع
املقتــرح ألكثــر مــن  120,000ذخيــرة موجهــة بدقــة للســعودية واإلمــارات .واستشــهد مينيديــز
بمخــاوف مســتمرة داخــل الكونغــرس بشــأن خطــر وقــوع إصابــات بيــن املدنييــن نتيجــة
للعمليــات العســكرية التــي يقودهــا التحالــف يف اليمــن وسياســة الواليــات املتحــدة األوســع
فيمــا يتعلــق بالنــزاع .ويف خطــاب إلــى الوزيريــن ماتيــس وبومبيــو ،دعــا مينينديــز اإلدارة إلــى
“إحاطــات إضافيــة” ملعالجــة هــذه املخــاوف قبــل أن تنتقــل عمليــة البيــع املقترحــة إلــى
املرحلــة التاليــة .وبصفتــه عض ـوًا يف لجنــة الشــؤون الخارجيــة بمجلــس الشــيوخ ،ال بــد أن
يوافــق مينينديــز ىلع الصفقــة قبــل وصولهــا مرحلــة اإلشــعار الرســمي أمــام الكونغــرس.
وقــد تــؤدي هــذه الخطــوة إلــى تأخيــر نقــل األســلحة ،إال أن حــاالت ســابقة تشــير إلــى عــدم
احتماليــة أن تــؤدي أي إجــراءات يف مرحلــة اإلخطــار الرســمية أو غيــر الرســمية يف الكونغــرس
إلــى منــع الصفقــة.

مجلس الشيوخ يمرر مسودة قانون تجعل تزويد الواليات املتحدة طائرات
التحالف بالوقود شرطيًا
يف  19يونيــو  /حزيــران ،أقــر مجلــس الشــيوخ األمريكــي نســخة مــن مشــروع قانــون اإلنفــاق
العســكري الســنوي تتضمــن بنــدا مــن شــأنه أن يضيــف شــرطًا ىلع إعــادة تزويــد الواليــات
املتحــدة لطائــرات التحالــف العســكري بالوقــود أثنــاء الطيــران .يتطلــب النــص الــوارد يف
قانــون تفويــض الدفــاع الوطنــي لعــام  2019مــن وزيــري الخارجيــة والدفــاع املصادقــة ىلع
التــزام التحالــف بإيجــاد حــل سياســي للنــزاع ،وتحســين وصــول املســاعدات اإلنســانية ،وتقليل
مخاطــر إلحــاق األذى بالســكان املدنييــن يف اليمــن.
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نســخة مســودة القانــون الخاصــة بمجلــس النــواب لــم تتضمــن نفــس املتطلبــات بالنســبة
للتحالــف ،وقــد يتغيــر النــص يف حــال قيــام غرفتــي البرملــان األمريكــي بحــل الخالفــات يف
مرحلــة لجنــة املؤتمــر .اللغــة املســتخدمة يف النــص مســتمدة مــن قــرار مشــترك بقيــادة
عضــو مجلــس الشــيوخ الجمهــوري تــود يونــج (عــن إنديانــا) والديمقراطــي جيــن شــاهين
(عــن نيوهامبشــاير) ،والتــي مررتهــا لجنــة العالقــات الخارجيــة يف مجلــس الشــيوخ الشــهر
املاضــي (انظــر اليمــن يف األمــم املتحــدة – نشــرة مايــو  /أيــار .)2018

الوضع القانوني لليمنيين يف الواليات املتحدة
يف  21يونيــو  /حزيــران ،يف رســالة إلــى الوزيــر بومبيــو ووزيــر األمــن الداخلــي كريســتين
ميشــيل نيلســن ،دعــا  40نائبــا إلــى تجديــد “وضــع الحمايــة املؤقتــة” لليمــن ،قبــل انتهــاء
صالحيتــه يف  5يوليــو  /تمــوز  .2018توفــر الحمايــة املؤقتــة وضعــا قانونيــا ملــا يقــدر بـــ1,200
مواطــن يمنــي يقيمــون يف الواليــات املتحــدة .وقــد حصــل اليمــن ألول مــرة ىلع هــذا الوضــع
يف الثالــث مــن ســبتمبر  /أيلــول  ،2015وجــرى آخــر تجديــد يف  4ينايــر  /كانــون الثانــي ،2017
قبــل تنصيــب الرئيــس دونالــد ترامــب.
وقــد تركــت اإلدارة الحاليــة غالبيــة أوضــاع الحمايــة املؤقتــة التــي ورثتهــا عــن اإلدارة الســابقة
لتنتهــي صالحيتهــا ،مــع احتفــاظ فقــط كل مــن (اليمــن والصومــال وســوريا وجنوب الســودان)
بأوضــاع الحمايــة .وقــد أنهــت وزارة األمــن الداخلــي نظــام الحمايــة املؤقتــة للســودان
ونيكاراغــوا وهايتــي أواخــر عــام 2017؛ والســلفادور يف ينايــر  /كانــون األول 2018؛ ونيبــال
وهنــدوراس يف أبريــل  /نيســان – مــا أثــر ىلع حوالــي  300,000شــخص.
يف  5يوليــو  /تمــوز ،أعلــن البيــت األبيــض أنــه ســيمدد الحمايــة املؤقتــة ملــدة  18شــهرًا ىلع
األقــل لهــؤالء اليمنييــن الذيــن وصلــوا إلــى الواليــات املتحــدة قبــل أوائــل عــام .2017
يف  26يونيــو  /حزيــران ،وبموجــب قــرار فــاز بـــ 5أصــوات مقابــل  ،4أيــدت املحكمــة العليــا
األمريكيــة إعــان الرئيــس ترامــب يف ســبتمبر  /أيلــول  2017الرئاســي الــذي يقيــد دخــول
مواطنــي ثمانيــة بلــدان أراضــي الواليــات املتحــدة ،كان اليمــن أحدهــا .وهــذا هــو ثالــث تقييــد
ســفر تفرضــه إدارة ترامــب .ويف حيــن ينطبــق الحظــر ىلع مجموعــة مــن املتقدميــن مــن
البلــدان املذكــورة للحصــول ىلع تأشــيرة هــي أضيــق مــن مجموعــات ســابقة ،إال أن هــذه
النســخة ال تحتــوي ىلع إطــار زمنــي ،مــا يعنــي أن القيــود قــد تســري إلــى أجــل غير مســمى.
وقــد أحيلــت القضيــة إلــى محكمــة االســتئناف بالدائــرة التاســعة ،لكــن مــن غيــر املرجــح أن
تنجــح الطعــون ضــد حكــم املحكمــة العليــا.

القيادة املركزية تعلن خفض الغارات الجوية
يف  6يونيــو  /حزيــران ،نشــرت القيــادة املركزيــة للواليــات املتحــدة تفاصيــل عــن الغــارات
تنظيمــي القاعــدة يف جزيــرة العــرب وداعــش يف اليمــن .وقــد أشــارت
األميركيــة ضــد
َ
التفاصيــل إلــى أنــه بالنظــر إلــى تواتــر الغــارات الجويــة -حتــى اآلن -هــذا العــام ،فإنهــا تســير
بوتيــرة أقــل بكثيــر ممــا كانــت عليــه عــام  .2017وبحســب اإلحصائيــات الصــادرة عــن القيــادة
املركزيــة األمريكيــة ،قــام الجيــش األمريكــي بإطــاق  28ضربــة حتــى اآلن هــذا العــام –  17يف
محافظــة البيضــاء 8 ،يف حضرمــوت ،و 3يف شــبوة .ووفقــا للقيــادة املركزيــة فــإن الجيــش
األمريكــي شــن  156ضربــة ىلع مــدار العــام  .2017غيــر أن مــن الضــروري اإلشــارة إلــى أن الجيش
األمريكــي كثي ـرًا مــا قلــل يف تصريحاتهــا مــن عــدد الغــارات الجويــة التــي يقــوم بهــا أثنــاء
عمليــات مكافحــة اإلرهــاب.
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تطورات دولية أخرى
فرنسا والسعودية تستضيفان معًا مؤتمر باريس بشأن اليمن
اســتضافت فرنســا بالتنســيق مــع الســعودية مؤتمـرًا يف باريــس بتاريــخ  27يونيــو  /حزيــران
ملناقشــة الوضــع اإلنســاني يف اليمــن .وقبيــل القمــة ،هــددت ثالثــون منظمــة إنســانية
بمقاطعــة الحــدث ،قائلــة إنــه يفتقــر إلــى املصداقيــة يف حــال مشــاركة الســعودية
باســتضافته .عشــية املؤتمــر ،حثــت  14منظمــة غيــر حكوميــة فرنســا ىلع إدانــة الهجمــات
ضــد املدنييــن يف اليمــن ،واالعتــراف علنــا باملخاطــر اإلنســانية لهجــوم الحديــدة ،وتعليــق
مبيعــات األســلحة للســعودية واإلمــارات.
تــم تصــور املؤتمــر يف األصــل كمنتــدى لــوزراء الخارجيــة ،ولكــن تــم تخفيضــه يف وقــت
الحــق إلــى حــدث ىلع “مســتوى الخبــراء” بســبب هجــوم الحديــدة ،وفقــا ملصــدر دبلوماســي
فرنســي نقلــت عنــه رويتــرز .وقــد ضــم املشــاركون ممثليــن للــدول األعضــاء الدائمــة يف
مجلــس األمــن ،والــوكاالت اإلنســانية التابعــة لألمــم املتحــدة ،وممثليــن عــن االتحــاد األوروبــي،
وجامعــة الــدول العربيــة ،وحكومــة هــادي ،وأعضــاء التحالــف العســكري بقيــادة الســعودية،
وغيرهــم.

مجلس الشؤون الخارجية لالتحاد األوروبي يلتقي املبعوث الخاص لألمم
املتحدة
يف  25يونيــو  /حزيــران ،أطلــع املبعــوث األممــي الخــاص مارتــن غريفيــث مجلــس الشــؤون
الخارجيــة لالتحــاد األوروبــي ىلع آخــر التطــورات يف اليمــن .ويف االجتمــاع شــدد وزراء
الخارجيــة األوروبيــون ،مــن بيــن أمــور أخــرى ،ىلع أهميــة الحــوار مــع إيــران بشــأن اليمــن.
وعقــب االجتمــاع ،أصــدر مجلــس االتحــاد األوروبــي خالصــات املجلســة التــي أكــدت ىلع أن
الســام ال يمكــن ضمانــه إال مــن خــال عمليــة ســام شــاملة ،داعيــة إلــى احتــرام ســيادة
وســامة أراضــي اليمــن ،فض ـ ً
ا عــن وقــف األعمــال العدائيــة واملشــاركة البنــاءة يف جهــود
األمــم املتحــدة للســام التــي يقودهــا غريفيــث .وتضمنــت خالصــات املجلــس أيضــا مخــاوف
حــول زيــادة اســتخدام الصواريــخ الباليســتية مــن قبــل قــوات الحوثييــن ضــد الســعودية،
وعــدم االمتثــال لحظــر األســلحة املفــروض بموجــب قانــون مجلــس األمــن رقــم .2216

محكمة بلجيكية تلغي صادرات األسلحة إلى السعودية
يف  29يونيــو  /حزيــران ،قــام مجلــس الدولــة البلجيكــي بتعليــق عــدد مــن تراخيــص شــركة
 FN Herstalاملص ّنعــة للســاح الخاصــة بتصديــر األســلحة إلــى الســعودية .وذكــر املجلــس أن
منطقــة والــون ،وهــي واحــدة مــن ثــاث واليــات فيدراليــة بلجيكيــة ،لــم تتحقــق مــن الوفــاء
باملعاييــر القانونيــة ذات الصلــة بشــأن مبيعــات األســلحة.
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التطورات في اليمن
التطورات السياسية
الرئيس هادي يزور اإلمارات
يــوم  11يونيــو  /حزيــران ،زار وزيــر الخارجيــة اإلماراتــي عبــد اهلل بــن زايــد الرئيــس هــادي يف
مقــر إقامتــه بمكــة املكرمــة يف الســعودية ،ودعــاه لزيــارة أبــو ظبــي ،األمــر الــذي قــام بــه
هــادي يف اليــوم التالــي .هــذه هــي الزيــارة األولــى لهــادي إلــى اإلمــارات منــذ تصاعــد التوتــر
بيــن الطرفيــن يف أوائــل عــام  ،2017حيــث جــرى تيســير الرحلــة بوســاطة ســعودية .وكجــزء
مــن هــذه الزيــارة ،عقــد لقــاء بيــن هــادي وولــي عهــد أبــو ظبــي محمــد بــن زايــد آل نهيــان.
وقــد اســتمرت املحادثــات بينهمــا أقــل مــن ســاعة .ويف بيــان صــدر عــن مكتــب هــادي،
ناقــش الرئيــس اليمنــي وآل نهيــان العالقــات الثنائيــة وخطــط التحالــف العســكري بقيــادة
الســعودية للتقــدم نحــو األراضــي التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون.
وجــاء ســفر هــادي إلــى دولــة اإلمــارات بعــد فتــرة وجيــزة مــن عــودة وزيــر الداخليــة اليمنــي
أحمــد امليســري إلــى عــدن مــن رحلــة قــام بهــا إلــى أبــو ظبــي ،حيــث التقــى امليســري مــع
نظيــره اإلماراتــي وناقشــا ضــرورة توحيــد األجهــزة األمنيــة يف املناطــق املســتعادة مــن قوات
الحوثــي .تأتــي هــذه الزيــارة بعــد شــهر مــن قيــام امليســري بانتقــاد الســيطرة اإلماراتيــة ىلع
موانــئ ومطــارات عــدن ،قائـ ً
ا أنــه توجــب عليــه الحصــول ىلع إذن مــن أبــو ظبــي للدخــول
إلــى املدينــة الجنوبيــة (عــدن) والخــروج منهــا .جــاءت هــذه التصريحــات خــال فتــرة توتــر
مرتفــع بيــن اإلمــارات والحكومــة اليمنيــة بشــأن نشــر قــوات إمارتيــة يف جزيــرة ســقطرى
اليمنيــة (للمزيــد عــن األزمــة ســقطرى ،انظــر اليمــن يف األمــم املتحــدة – نشــرة مايــو  /أيــار
.)2017

هادي يعود إلى عدن
يف  16يونيــو  /حزيــران ،ســافر الرئيــس هــادي ،للمــرة األولــى منــذ  قرابــة عــام ونصــف العــام،
إلــى عــدن ،وهــي العاصمــة املؤقتــة لحكومتــه يف اليمــن .ووفقــا للبيــان الصــادر عــن مكتــب
هــادي فقــد عــاد الرئيــس إلــى عــدن لإلشــراف ىلع هجــوم البحــر األحمــر.
يف عــدن عقــد هــادي عــددًا مــن االجتماعــات رفيعــة املســتوى .ويف اجتمــاع ملجلــس
الــوزراء يف  20يونيــو  /حزيــران ،حــث هــادي جميــع وزراء الحكومــة ىلع العــودة إلــى عــدن،
ويف اجتمــاع مــع محافــظ البنــك املركــزي اليمنــي يف عــدن يف  25يونيــو  /حزيــران ،أشــير
إلــى أنــه ناقــش خططــا ملعالجــة أزمــة الســيولة وخدمــة الديــن الوطنــي اليمنــي .كمــا أعلــن
عــن إطــاق خدمــة إنترنــت جديــدة لتحــدي ســيطرة ســلطات الحوثــي ىلع االتصــاالت يف
البــاد (انظــر “التطــورات االقتصاديــة”).
ويف  24يونيــو  /حزيــران ،التقــى الرئيــس اليمنــي مــع قــادة الحديــدة السياســيين .وقــد طغت
ىلع ذلــك الخبــر إلــى حــد مــا الزيــارة التــي قــام بهــا زعيــم املجلــس االنتقالــي الجنوبــي
عيــدروس الزبيــدي إلــى الســاحل الغربــي يف  20يونيــو  /حزيــران ،حيــث التقــى بقيادييــن
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عســكريين مــن القــوات املواليــة للحكومــة والقــوات املدعومــة مــن دول التحالــف .وقــد كانــت
زيــارة الزبيــدي مؤشــرًا ىلع معركــة النفــوذ واملنــاورات املســتمرة بيــن املجلــس االنتقالــي
والحكومــة اليمنيــة ،ىلع الرغــم مــن إجمــاع الطرفيــن ىلع هجــوم الحديــدة.

تطورات سياسية أخرى يف سطور
• • 4يونيــو  /حزيــران :التقــى ممثلــون مــن حــزب املؤتمــر الشــعبي العــام مــع مســؤولين
ســعوديين يف الريــاض .وضــم الوفــد مســؤولين كبــارًا يف حــزب املؤتمــر مثــل أبــو بكــر
القربــي وســلطان البركانــي وغيرهمــا .وقــال القربــي إن الزيــارة كانــت جــزءًا مــن جهــود
تشــكيل تحالــف واســع ضــد الحوثييــن .وقــد تشــتت قــادة املؤتمــر الشــعبي العــام بعــد
وفــاة مؤسســه ورئيســه ،الرئيــس الســابق علــي عبــد اهلل صالــح ،يف ديســمبر  /كانــون
األول  .2017ويشــير تحليــل مركــز صنعــاء إلــى أن الزيــارة كانــت تهــدف للتوفيــق بيــن
مواقــف قــادة املؤتمــر الشــعبي العــام املقربيــن مــن املعســكرين الســعودي واإلماراتــي.
• • 6يونيــو  /حزيــران :عيــن الرئيــس هــادي ناصــر الخضــر عبــد ربــه الســوادي ،وهــو زعيــم
قبلــي محلــي ،محافظــا جديـدًا ملحافظــة البيضــاء.

التطورات العسكرية واألمنية
هجوم الحديدة
منــذ أوائــل شــهر يونيــو  /حزيــران ،تم زيــادة عــدد املقاتليــن الحوثييــن املقدر عددهــم بثالثة
آالف واملتمركزيــن بالفعــل يف مدينــة الحديــدة بتعزيــزات مــن صنعــاء وذمــار ومناطــق أخــرى
مــن محافظــة الحديــدة تحســبًا للهجــوم ىلع املدينــة الســاحلية .ويف  7يونيــو  /حزيــران،
اندلعــت اشــتباكات بيــن الحوثــي والقــوات املدعومــة مــن قــوات التحالــف يف الدريهمــي20 ،
كيلومتـرًا جنــوب مدينــة الحديــدة ويف بيــت الفقيــه 35 ،كيلومتـرًا جنــوب شــرق املدينــة ،مــع
اســتهداف الغــارات الجويــة للتحالــف ملواقــع الحوثــي يف املنطقــة.
ويــوم  11يونيــو  /حزيــران ،وصــل مئــات مــن مقاتلــي التحالــف ،بمــا يف ذلــك قــوات إماراتيــة
وســودانية ،إلــى الدريهمــي .ويف  12يونيــو  /حزيــران ،قــال وزيــر الخارجيــة اإلماراتــي أنــور
قرقــاش أن مهلــة اإلنــذار املنقولــة عبــر املبعــوث الخــاص لألمــم املتحــدة مارتــن غريفيــث،
والتــي تطالــب بالحوثييــن باالنســحاب مــن املينــاء أو مواجهــة الهجــوم ،ســتنتهي يف
منتصــف الليــل بالتوقيــت املحلــي.
يف  13يونيــو  /حزيــران ،أطلــق التحالــف العســكري الســعودي “عمليــة النصــر الذهبــي” لدفــع
قــوات الحوثــي خــارج مدينــة الحديــدة والســيطرة ىلع مينــاء البحــر األحمــر االســتراتيجي.
وقــد تولــت اإلمــارات القيــادة األساســية للحملــة ،حيــث دعمــت ونســقت بيــن القــوات
املناهضــة للحوثييــن والتــي يدعمهــا التحالــف ىلع األرض .وقــد بــدأ الهجــوم باســتهداف
تحصينــات الحوثــي مــن قبــل طائــرات التحالــف والســفن الحربيــة ،مــع اشــتباك القــوات البريــة
ىلع مســافة  6كيلومتــرات مــن املدينــة .وقــد اختلفــت أعــداد القــوات املســلحة املبّلــغ
عنهــا يف كل جانــب؛ حيــث أشــارت التقاريــر إلــى أن قــوات التحالــف تدعــم مــا بيــن 21,000
و 26,500مســلحًا يف صفوفهــا ،بينمــا يقــدر عــدد مقاتلــي الحوثــي مــا بيــن  5,000و8,000
نشرة يونيو  /حزيران 2018
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مقاتــل .وقــد شــهدت عمليــات مواجهــة الحوثييــن ىلع طــول ســاحل البحــر األحمــر للوصــول
إلــى مدينــة الحديــدة مشــاركة كثيفــة لقــوات املقاومــة الوطنيــة بقيــادة طــارق صالــح ،ابــن
شــقيق الرئيــس الراحــل علــي عبــد اهلل صالــح .إال أن الحملــة ضــد املدينــة نفســها يف يونيــو
 /حزيــران كانــت تقودهــا ألويــة العمالقــة ،وهــي قــوة قوامهــا  15,000مقاتــل مكونــة مــن
ســتة ألويــة تتكــون أساســا مــن مقاتليــن محســوبين ىلع جماعــات ســلفية جنوبيــة.
بــدأ الهجــوم بدفــع مباشــر نحــو مطــار الحديــدة – وهــو مجمــع عســكري ومدنــي كبيــر يمتــد
ىلع مســاحة  8كيلومتــرات مربعــة ويقــع ىلع بعــد حوالــي  13كــم مــن املينــاء البحــري.
وكانــت قــوات مناهضــة للحوثييــن قــد اســتولت ىلع املدخــل الجنوبــي للمطــار ألول مــرة يف
 14يونيــو  /حزيــران ،مــا أدى إلــى انــدالع عمليــات قتاليــة ضاريــة داخــل املجمــع ،بدعــم مــن
الغــارات الجويــة لقــوات التحالــف .وقــد ورد أن الحوثــي قطــع الطــرق املؤديــة إلــى املطــار
ونصــب قناصــة ىلع أســطح املنــازل يف قريــة املنظــر املجــاورة .وقــال باحثــون محليــون
ملركــز صنعــاء أن املقاتليــن الحوثييــن داخــل الحديــدة والواصليــن إليهــا مــن مناطــق الحوثيين
األخــرى اســتخدموا حافــات وســيارات أجــرة للســفر يف محاولــة لتجنــب التحــول إلــى أهــداف
لغــارات التحالــف جويــة.
بيــن  15و 17يونيــو  /حزيــران ،تحركــت قــوات العمالقــة نحــو مناطــق محافظــة الحديــدة
الشــرقية والطريــق الرئيســي الــذي يربــط الحديــدة بالعاصمــة صنعــاء .ويف بيــان صــدر يف 19
يونيــو  /حزيــران ،أعلــن محافــظ الحديــدة التابــع لحكومــة هــادي ،الحســن طاهــر ،عــن خطــط
للدخــول إلــى املينــاء مــن جانبيــن :عبــر الطريــق الرئيســي شــرق املدينــة وعبــر الطريــق
الســاحلي .ويف  20يونيــو  /حزيــران ،أعلــن التحالــف ســيطرته الكاملــة ىلع مطــار الحديــدة.
يف هجــوم مضــاد بــدأ يف  26يونيــو  /حزيــران ،اســتعادت قــوات الحوثــي الســيطرة ىلع
منطقتــي الفــازة والجــاح ىلع الطريــق الســاحلي جنــوب الحديــدة ،ممــا أدى إلــى قطــع خطوط
إمــداد القــوات التــي يدعمهــا التحالــف يف مطــار الحديــدة .وتمكنــت قــوات طــارق صالــح يف
وقــت الحــق اســتعادة منطقــة الفــازة بدعــم مــن طائــرات األباتشــي التابعــة للتحالــف.

اإلمارات تعلن تعليق الهجوم بشكل مؤقت
يف  1يوليــو  /تمــوز ،أعلــن وزيــر الخارجيــة اإلماراتــي أنــور قرقــاش بحســابه ىلع تويتــر أن
اإلمــارات ســتوقف هجومهــا ىلع الحديــدة مؤقتــا ،فيمــا حاولــت األمــم املتحدة إحضــار األطراف
املتحاربــة إلــى طاولــة املفاوضــات ،مكــررة دعــوة اإلمــارات القــوات الحوثيــة لالنســحاب غيــر
املشــروط مــن مدينــة ومينــاء الحديــدة .بعــد ســاعة مــن ذلــك ،أوضــح قرقــاش أن التجميــد
بــدأ بالفعــل يف  23يونيــو  /حزيــران ملــدة أســبوع ،حيــث اجتمــع املبعــوث الخــاص لألمــم
املتحــدة مــع مســؤولين حوثييــن يف صنعــاء يف  2يوليــو  /تمــوز.
وقــال محمــد عبــد الســام الناطــق باســم جماعــة الحوثييــن أن تعليــق اإلمــارات للهجــوم
إنمــا هــو جــزء مــن االســتعدادات ملعركــة جديــدة ،وأن مزاعــم اإلماراتييــن بدعــم الجهــود
الدبلوماســية مجــرد تســتر ىلع ذلــك .وبحســب مــا ورد واصلــت قــوات الحوثــي اســتهداف
قــوات التحالــف وتلــك املواليــة للحكومــة باســتخدام طائــرات بــدون طيــار وصواريــخ قصيــرة
املــدى ،مــع تــوزع الخطــوط األماميــة ىلع املحيــط الجنوبــي الغربــي والشــرقي للمدينــة
حتــى كتابــة هــذه الســطور .يواصــل التحالــف العســكري الســعودي شــن غــارات جويــة أغلبهــا
خــارج مينــاء الحديــدة ضــد مواقــع الحوثــي.
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أصــدر أعضــاء مــن البرملــان اليمنــي بيانــا يف  1يوليــو  /تمــوز يعــارض التعليــق املؤقــت
للحملــة .وألقــى البيــان بالالئمــة ىلع “العبــث اإلعالمــي” الــذي ســعى إلــى نــزع الشــرعية
عــن الحــرب ،مشــيرًا إلــى أن التعليــق يــدل ىلع “تجاهــل” الذيــن ُقتلــوا بالفعــل يف هجــوم
الســاحل الغربــي .ودعــا البرملــان هــادي والحكومــة املعتــرف بهــا دوليــا والتحالــف العســكري
الــذي تقــوده الســعودية لتحقيــق “انتصــار حاســم” ىلع الحوثييــن يف الحديــدة .وأفــادت
األنبــاء أن اإلمــارات أعاقــت أمــرًا أصــدره هــادي إلرســال أربعــة ألويــة مــن الحــرس الرئاســي
لالنضمــام إلــى القــوات الحكوميــة ىلع الســاحل الغربــي.

القوات املوالية للحكومة تشن حملة أمنية يف تعز
يف  3حزيــران – يف نفــس اليــوم الــذي جــرت فيــه محاولــة اغتيــال نبيــل جميــل ،مديــر
التخطيــط بمحافظــة تعــز ،اندلعــت احتجاجــات يف مدينــة تعــز بســبب تفشــي عمليــات
الخطــف واالغتيــال يف املحافظــة .ويف اليــوم التالــي ،اجتمــع ممثلــون مــن الهيئــات
العســكرية واألمنيــة املواليــة لهــادي لصياغــة اســتراتيجية ملعالجــة االضطرابــات األمنيــة.
بعــد االجتمــاع ،أعلنــت إدارة أمــن تعــز حملــة ضــد “املتشــددين املتطرفيــن” يف املدينــة.
وقــد شــاركت ألويــة أبــو العبــاس الســلفية يف الحملــة ،والتــي بــدأت فــور انتهــاء االجتمــاع
وشــهدت مداهمــات واعتقــاالت يف منطقتــي الجمهــوري وأروى شــرق املدينــة.
وقــد اســتمرت االغتيــاالت والهجمــات ىلع الرغــم مــن الحملــة األمنيــة ،واســتهدفت قــوات
األمــن املواليــة للحكومــة يف املدينــة .واســتهدفت إحــدى هــذه الهجمــات يف  9يونيــو /
حزيــران ،رضــوان العدينــي ،وهــو عميــد عســكري مؤيــد للحكومــة ،إلــى جانــب أربعــة مــن
حراســته شــرق مدينــة تعــز.

ضغط ىلع قوات الحوثي يف جبل حبشي بمحافظة تعز
يف  8يونيــو  /حزيــران ،تمكنــت القــوات الحكوميــة التــي يدعمهــا التحالــف العســكري
الســعودي مــن إجبــار املقاتليــن الحوثييــن ىلع إخــاء أجــزاء مــن منطقــة جبــل حبشــي
غــرب مدينــة تعــز ،قبــل أن تســتولي ىلع منطقــة الرمــادة ىلع الطريــق الرابــط بيــن تعــز
والحديــدة ،وهــو خــط رئيســي إلمــدادات الحوثييــن .وقــد اســتعادت وحــدات الحوثــي عــددًا
مــن املواقــع الحكوميــة يف املنطقــة يف  12يونيــو  /حزيــران .يف الوقــت نفســه ،ىلع
جبهــة الشــقب إلــى الجنــوب الغربــي مــن مدينــة تعــز ،شــنت قــوات التحالــف غــارات جويــة
اســتهدفت مواقــع الحوثــي دعمــا لتقــدم القــوات الحكوميــة يف املنطقــة.

تطورات عسكرية وأمنية أخرى يف سطور
• • 7يونيــو  /حزيــران :أمــرت قــوات متحالفــة مــع حكومــة هــادي املدنييــن بإخــاء مديريــة
املتــون املتنــازع عليهــا يف محافظــة الجــوف الغربيــة ،شــمال اليمــن ،حيــث وصفــت
املنطقــة بأنهــا “أرض معاديــة” .وتمــر إحــدى الطــرق الرئيســية التــي تربــط صعــدة مــع
الجــوف عبــر املتــون .وقــد حققــت القــوات املواليــة الهــادي تقدمــا كبيـرًا يف شــمال الجوف،
حيــث ســيطرت ىلع جبــل بوانــة يف  7يونيــو  /حزيــران ووادي خــب يف  10يونيــو  /حزيــران.
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• • 9يونيــو  /حزيــران :تســببت شــظايا مــن صــاروخ حوثــي تــم إطالقــه ىلع محافظــة
جيــزان بالســعودية يف مقتــل ثالثــة مدنييــن ،بحســب وســائل اإلعــام الســعودية.
واعترضــت الدفاعــات الجويــة الســعودية الصــاروخ ،بحســب املتحــدث باســم التحالــف
العقيــد تركــي املالكــي.
• • 11يونيــو  /حزيــران :أفــادت تقاريــر عــن مقتــل قائــد الشــرطة العســكرية يف محافظــة
شــبوة ىلع أيــدي مســلحين قبلييــن.
• • 12يونيــو  /حزيــران :تمكنــت القــوات املواليــة للحكومــة مــن إحبــاط مخطــط لتنظيــم
القاعــدة ملهاجمــة عــدة مواقــع يف مدينــة املــكال بمحافظــة حضرمــوت بالتزامــن مــع
نهايــة شــهر رمضــان .وكشــفت القــوات الحكوميــة  28عبــوة ناســفة واثنيــن مــن األحزمــة
الناســفة ،مــن بيــن أســلحة أخــرى.
• • 14يونيــو  /حزيــران :أعلــن تنظيــم القاعــدة مســؤوليته عــن هجــوم انتحــاري مــزدوج يف
مديريــة الوضيــع بمحافظــة أبيــن ،وقــد أســفر الهجــوم عــن مقتــل ثالثــة مــن عناصــر
الحــزام األمنــي املدعــوم إماراتيــا .واســتهدفت ســيارة مفخخــة نقطــة تفتيــش تابعــة
للحــزام األمنــي ،أعقبهــا هجــوم مســلح ىلع ثكنــة مجــاورة .وأصيــب ســبعة أفــراد يف
الهجــوم ،مــن بينهــم قائــد محلــي للحــزام األمنــي (محمــد عبــد اهلل صمغــة).
• • 17يونيــو  /حزيــران :وفقــا لتقاريــر إعالميــة حوثيــة يف  19يونيــو  /حزيــران ،هاجمــت
القــوات العســكرية الســعودية مقاتليــن حوثييــن يف محافظــة عســير جنــوب غــرب
الســعودية .وردت قــوات الحوثييــن بقصــف وتدميــر ناقلتيــن مدرعتيــن يف اشــتباكات
الحقــة .وقالــت قــوات الحوثــي انهــا أطلقــت صــاروخ بــدر -1مســتهدفة منشــأة نفــط
أرامكــو الســعودية يف عســير .قــال متحــدث باســم أرامكــو الســعودية الحقــا ان املنشــأة
“تعمــل بشــكل طبيعــي”.
• • 20يونيــو  /حزيــران :نشــر تنظيــم القاعــدة يف جزيــرة العــرب مقابلــة مــع القيــادي
البــارز خالــد بــن عمــر باطــريف ،اعتــرف فيهــا بتضــاؤل املــوارد والضغــط العســكري ىلع
الجماعــة يف اليمــن ،لكنــه وعــد بـ”عمليــات” مهمــة مــا إن تســنح الظــروف .ورغــم عــدم
ذكــره داعــش باالســم ،قــال باطــريف أنــه مســتعد للتعــاون مــع الجماعــات اإلســامية
املســلحة األخــرى العاملــة يف اليمــن ،وقــال أن تنظيــم القاعــدة جزيــرة العــرب يقــوم
بمحــاوالت لفتــح خطــوط اتصــال مــع هــذه الجماعــات .وانتقــد باطــريف أيضــا دور
اإلمــارات يف اليمــن ،قائــا أن لديهــا أجنــدة لنشــر “الفجــور” بنــاء ىلع طلــب الواليــات
املتحــدة ،معربــا عــن معارضتــه للمطالبــات باالنفصــال يف جنــوب اليمــن.
• • 20يونيــو  /حزيــران :أعلنــت القــوات املواليــة للحكومــة عــن عمليــة جديــدة مدعومــة
مــن قــوات التحالــف لدفــع قــوات الحوثييــن خــارج محافظــة البيضــاء .وأفــادت األنبــاء أن
القــوات املواليــة للحكومــة ســيطرت ىلع مديريتــي نعمــان وناطــع وأجــزاء مــن وادي
فضحــة يف مديريــة املالجــم شــمال غــرب املحافظــة يف  22يونيــو  /حزيــران.
• • 21يونيــو  /حزيــران :يف هجــوم يشــتبه أن وراءه تنظيــم القاعــدة تســببت عبــوة ناســفة
بمقتــل ثالثــة أفــراد مــن قــوات النخبــة الشــبوانية املدعومــة إماراتيــا ،وأصابــت ثالثــة
آخريــن جنــوب محافظــة شــبوة.
• • 21يونيــو  /حزيــران :شــن الجيــش الوطنــي اليمنــي بالتنســيق مــع قــوات التحالــف
العســكري بقيــادة الســعودية عمليــة جديــدة ملكافحــة اإلرهــاب ضــد تنظيــم القاعــدة
يف محافظــة البيضــاء ،تركــز ىلع منطقــة قيفــة القريبــة مــن رداع شــمال املحافظــة.
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• • 24يونيــو /حزيــران :أطلقــت قــوات الحوثــي صاروخيــن باليســتيين ىلع مركــز البيانــات
التابــع لــوزارة الدفــاع الســعودية يف الريــاض .وقالــت وســائل إعــام حكوميــة ســعودية
أنــه تــم اعتــراض الصواريــخ مــن خــال دفاعاتهــا الجويــة ،بينمــا ذكــرت وســائل إعــام
حوثيــة أن الصواريــخ أصابــت أهدافهــا .وذكــر شــهود عيــان أنهــم شــاهدوا شــظايا يف
شــوارع املنطقــة الدبلوماســية بالعاصمــة ،لكــن لــم تــرد أنبــاء عــن وقــوع إصابــات.
• • 25يونيــو  /حزيــران :ذكــر التحالــف العســكري الــذي تقــوده الســعودي أن ثمانيــة أعضــاء
مــن حــزب اهلل اللبنانــي قتلــوا يف غــارات قــوات التحالــف بالقــرب مــن بلــدة مــران
بمحافظــة صعــدة .ويف خطــاب متلفــز يف  29يونيــو  /حزيــران ،نفــى زعيــم حــزب اهلل
الســيد حســن نصــر اهلل مزاعــم التحالــف بقتــل أي مــن مقاتلــي الحــزب ،لكنــه لــم يعلــق
ىلع حقيقــة مــا إذا كانــت قواتــه موجــودة ىلع األرض يف اليمــن أم ال.
• • 26يونيــو  /حزيــران :أدى انفجــار عبــوة ناســفة إلــى إصابــة تســعة أفــراد مــن قــوات
الحــزام األمنــي املدعومــة إماراتيــا يف جبــال املراقشــة شــمال شــرق مدينــة زنجبــار
بمحافظــة أبيــن .وقالــت مصــادر محليــة أن دوريــات الحــزام األمنــي كانــت تمشــط
املنطقــة مــن جيــوب مســلحي تنظيــم القاعــدة وقــت الهجــوم.
• • 27يونيــو  /حزيــران :قــام مســلحون مجهولــون بتفجيــر عبــوة ناســفة يف عــدن
اســتهدفت العقيــد عبدالقــادر الجعــري ،رئيــس أركان قــوات الحــرس الرئاســي رقــم 103
املدعــوم مــن التحالــف .وأصيــب الجعــري واثنــان آخــران يف الهجــوم الــذي لــم يعلــن
منفــذوه عــن أنفســهم.

التطورات االقتصادية
هجوم الحديدة يتسبب بارتفاع يف األسعار
يف يونيــو  /حزيــران ،تســبب هجــوم الحديــدة بمزيــد مــن الضغــوط ىلع الســيولة النقديــة
للبــاد – وهــي أزمــة أصبحــت حــادة بشــكل متزايــد منــذ أواخــر عــام  .2016كمــا أغلقــت معظم
محــات الصرافــة يف الحديــدة الشــهر املاضــي ،وارتفــع ســعر الســلع األساســية واملــواد
الغذائيــة ،ممــا دفــع لعمليــات شــراء مدفوعــة أساســا بحالــة الذعــر .ووفقــا ملنظمة أوكســفام،
فــإن ســعر كيــس األرز زاد بنســبة  ،350%والقمــح بنســبة  50%وزيــت الطبــخ  40%منــذ بــدء
الهجــوم .كمــا أشــارت أوكســفام إلــى التكاليــف الباهظــة ملــن يحــاول الفــرار مــن املدينــة:
حيــث ىلع األســرة الواحــدة إنفــاق حوالــي  60,000ريــال يمنــي (حوالــي  150دوالر ،بمتوسـط 
ســعر الصــرف يف يونيــو  /حزيــران) للســفر مــن الحديــدة إلــى صنعــاء ،حيــث يمكنهــم توقــع
تكاليــف شــهرية ال تقــل عــن  200,000ريــال يمنــي ( 500دوالر) لإليجــار والطعــام.

البنك املركزي اليمني يضع اللمسات األخيرة ىلع إطار لدعم استيراد السلع
األساسية
يف  11يونيــو  /حزيــران ،انتهــى البنــك املركــزي اليمنــي يف عــدن مــن صياغــة إطــار إجرائــي
لدعــم اســتيراد خمــس ســلع أساســية ،وفقــا ملصــدر مطلــع .وأعلــن البنــك املركزي يف نيســان
 /أبريــل أنــه سيســتخدم جــزءًا مــن املليــاري دوالر التــي تلقاهــا يف صــورة معونــة ماليــة
نشرة يونيو  /حزيران 2018
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ســعودية وأودعــت بحســابه يف وقــت ســابق مــن هــذا العــام لدعــم واردات األرز والقمــح
والســكر والحليــب وزيــت الطعــام (للمزيــد ،انظــر نشــرتي “اليمــن يف األمــم املتحــدة” يف
أبريــل  /نيســان ومايــو  /أيــار .)2018
ويف تعميــم للبنــوك التجاريــة العاملــة يف اليمــن بتاريــخ  21يونيــو  /حزيــران ،قــام البنــك
املركــزي اليمنــي يف عــدن بــإدراج  15شــرطًا ىلع البنــوك واملتداوليــن االلتــزام بهــا لكــي
يكونــوا مؤهليــن لتســديد خطابــات اعتمــاد ( )LCsبشــكل مســبق لضمــان الــواردات .ويف
حيــن وضــع بنــك عــدن املركــزي شــروطًا لتنظيــم عمليــة االســتيراد ،إال أن مصــادر تعمــل يف
القطــاع املصــريف القائــم يف عــدن قالــت أنــه حتــى نهايــة شــهر يونيــو  /حزيــران لــم يقــم
أي متــداول بطلبــات فتــح خطابــات اعتمــاد مــن خــال البنــوك التجاريــة .وتشــمل الشــروط
دفعــات عنــد الطلــب لخطابــات االعتمــاد ،بحيــث يتــم اســتخدامها لتغطيــة اســتيراد الســلع
الخمــس املحــددة فقــط ،وال ينبغــي نقــل هــذه الســلع يف شــحنات حمــوالت جزئيــة .ومــن
الشــروط الهامــة األخــرى أن يتــم فتــح جميــع خطابــات االعتمــاد يف البنــوك التجاريــة العاملــة
يف عــدن ،مــع إيــداع األمــوال املكافئــة بالريــال اليمنــي يف الحســابات التــي يحتفــظ بهــا
البنــك املركــزي اليمنــي يف عــدن.
هــذا وأشــارت نفــس املصــادر إلــى أن التأخيــر يف خطابــات االعتمــاد لــم يكــن نتيجــة عــدم
قــدرة املســتوردين ىلع تلبيــة شــروط البنــك املركــزي اليمنــي ،بــل ألن اللجنــة املســؤولة
ـوات
عــن وضــع إطــار التنفيــذ الســتخدام الودائــع الســعودية لــم توافــق ىلع ســعر صــرف مـ ٍ
لتزويــد املســتوردين بالعمــات األجنبيــة التــي يحتاجونهــا الســتيراد البضائــع .وحتــى وقــت
ـر هنــاك أي تعديــل يف ســعر صــرف العمــات األجنبيــة لتمويــل
كتابــة هــذا التقريــر ،لــم يجـ ِ
اســتيراد املــواد الغذائيــة األساســية ،وقــد بلــغ ســعر تــداول الريــال يف الســوق الســوداء 490
ريــال للــدوالر الواحــد يف نهايــة يونيــو  /حزيــران.
يوصــي االقتصاديــون يف مركــز صنعــاء بــأن تقــوم أيــة آليــة مســتقبلية إلعــادة ضبــط ســعر
الصــرف بتحديــد القيمــة الرســمية للريــال مقابــل الــدوالر بمــا ال يزيــد عــن  5%أىلع مــن ســعر
الصــرف املــوازي للســوق ،وهــو مــا مــن شــأنه أن يســاعد ىلع تخفيــف ضغــوط تهالــك قيمــة
العملــة املحليــة يف اليمــن .إن مــن شــأن الســماح بتفــاوت أكبــر بيــن أســعار الصــرف الرســمية
وتلــك املوازيــة يف الســوق أن يزيــد مــن الضغــط املــؤدي لخفــض قيمــة الريــال اليمنــي
بســبب تواضــع احتياطيــات البنــك املركــزي مــن النقــد األجنبــي ،حيــث تبلــغ  2.7مليــار دوالر،
ومــن املتوقــع أن تنفــد قبــل نهايــة هــذا العــام مــا لــم يتــم تجديدهــا.
مــن املحتمــل حــدوث عمليــات مراجحــة يف النقــد األجنبــي يف حالــة املغــاالة يف ســعر
الريــال الرســمي – وباملقابــل عبــر تقديــم ســعر صــرف مدعــوم ،يتوقــع مــن التجــار أن يزيــدوا
وارداتهــم مــن املــواد الغذائيــة ويخزنوهــا إلــى أن ينفــد احتياطــي البنــك املركــزي اليمنــي
مــن النقــد األجنبــي وتتهالــك قيمــة الريــال بســرعة ومــن ثــم يبيعــوا مخزونهــم مــن الســلع
بأســعار أىلع .هنــاك أيضــا احتمــال الرتفــاع الطلــب ىلع العمــات األجنبيــة لتلبية االســتهالك
العالــي بعــد وصــول  170مليــار ريــال يمنــي مــن األوراق النقديــة املطبوعــة حديثــا إلــى بنــك
عــدن يف بدايــة يونيــو  /حزيــران ،وهــو مــا ســيؤدي مــرة أخــرى إلــى حــدوث ضغــط خافــض
لقيمــة الريــال.
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شركة  OMVالنمساوية تقوم باستعادة عمليات االختبارات يف آبار محافظة
شبوة
ويف  21يونيــو  /حزيــران ،قــال الرئيــس التنفيــذي لشــركة النفــط والغــاز النمســاوية OMV
راينــر ســيلي إن الشــركة اســتأنفت اختبــار فوهــات اآلبــار يف املربــع  S2الواقــع يف حــوض
محافظــة شــبوة .وقــال ســيل إن االختبــارات لــم توضــح بعــد مــا إذا كان باإلمــكان تحقيــق
اســتقرار يف اإلنتــاج ،مشــيرًا إلــى أن موثوقيــة البنيــة التحتيــة الداعمــة ال تــزال تمثــل تحديــا 
لعمليــات الشــركة يف اليمــن .وكانــت الشــركة قــد أشــارت يف البدايــة إلــى نواياهــا يف
اســتئناف اإلنتــاج يف أبريــل  /نيســان مــن هــذا العــام ،حيــث ســافر فريــق إلــى شــبوة لتقييــم
الجــدوى ،وهــي املــرة األولــى التــي ترســل فيهــا شــركة أجنبيــة مهندســي نفــط إلــى البــاد
منــذ بــدء الحــرب.

الحكومة تطلق شبكة إنترنت جديدة
يــوم  25يونيــو  /حزيــران ،أعلــن الرئيــس هــادي ورئيــس الــوزراء أحمــد عبيــد بــن داغــر عــن
إطــاق شــبكة اتصــاالت جديــدة ســتكون متاحــة مــع نهايــة يوليــو  /تمــوز .وتــم تصميــم
“عــدن نــت” لتحــدي احتــكار الحوثييــن لخدمــات اإلنترنــت ،حيــث يســيطر الحوثيــون ىلع
خــوادم نظــام أســماء النطاقــات اليمنيــة ومقــدم خدمــة اإلنترنــت الوحيــد يف اليمــن“ ،يمــن
نــت” ،منــذ تســلمهم وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات يف البــاد عــام  .2015وســتكلف
الخدمــة اململوكــة للحكومــة والتــي أنشــأتها شــركة هــواوي حوالــي  100مليــون دوالر ،وفقــا 
لبيــان مكتــب هــادي ،وستشــمل تكنولوجيــا شــبكة املحمــول مــن الجيــل الرابــع .تقــدر
الحكومــة أن املشــروع ســيدر عليهــا  98مليــار ريــال يف الســنة .وقــد ســبق ملســتخدمي
اإلنترنــت اليمنييــن أن واجهــوا عمليــات رقابــة ىلع شــكل حجــب عناويــن إنترنــت وإغــاق
خدمــات بيــن حيــن وآخــر مــن قبــل الســلطات الحوثيــة ىلع مــدى الســنوات الثــاث املاضيــة.
لــدى اليمــن واحــدة مــن أبطــأ متوســط ســرعات اإلنترنــت يف العالــم ،وتاريــخ طويــل مــن
تقييــد حريــة التعبيــر ىلع اإلنترنــت والوصــول إلــى تطبيقــات املراســلة.

السلطات الحوثية تحظر أوراق بنك عدن املطبوعة رسميًا
يف منتصــف يونيــو  /حزيــران ،منعــت وزارة الصناعــة والتجــارة يف صنعــاء رســميًا توزيــع
أوراق العملــة الجديــدة الضخمــة القيمــة مــن الريــال اليمنــي ،والتــي طبعــت يف روســيا وكانت
الحكومــة اليمنيــة املعتــرف بهــا دوليــا قــد أصدرتهــا مــن عــدن .ومنــذ أواخــر يونيــو  /حزيــران،
نظمــت الســلطات الحوثيــة حمــات ىلع املتاجــر واملطاعــم وشــركات الصرافــة والبنــوك
واعتقلــت الذيــن يقبلــون األوراق النقديــة .ومنــذ بدايــة يوليــو  /تمــوز ،تراجــع املســؤولون
الحوثيــون عــن منــع تــداول هــذه األوراق النقديــة بعــد أن ردت الســلطات املحليــة يف
محافظــة مــأرب – وهــي املــورد الرئيســي للبــاد مــن وقــود غــاز الطبــخ – برفــض بيــع
أســطوانات الغــاز مــا لــم يتــم الدفــع بــأوراق البنــك املركــزي الجديــدة الصــادرة يف عــدن.
ويف يونيــو  /حزيــران ،نفــذت الســلطات الحوثيــة حملــة قويــة لجمــع الضرائــب والجمــارك مــن
التجــار وشــركات األعمــال ومراكــز التســوق العاملــة يف صنعــاء واملحافظــات األخــرى الخاضعــة
لســيطرتهم .وأفــادت مصــادر مطلعــة ملركــز صنعــاء أنــه يف منتصــف يونيــو  /حزيــران،
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أغلقــت ســلطات الحوثــي واحـدًا مــن أكبــر مراكــز التســوق يف البــاد (ســيتي ماكــس) ،بعــد
أن رفــض صاحبــه دفــع قرابــة  500مليــون ريــال كضرائــب .ويف  24يونيــو  /حزيــران ،أمــرت
الســلطات الضريبيــة الحوثيــة يف صنعــاء باالســتيالء الجزئــي ىلع أصــول شــركة االتصــاالت
ً
مدعيــة أن لــدى الشــركة الجنــوب أفريقيــة املتعــددة الجنســيات مســتحقات غيــر
،MTN
مدفوعــة تصــل إلــى 11مليــار ريــال يمنــي.

التطورات اإلنسانية
مخاوف إنسانية فيما يتعلق بهجوم الحديدة
قبــل وبعــد إطــاق الحملــة التــي تشــنها قــوات التحالــف ىلع الحديــدة الشــهر املاضــي،
حــذرت وكاالت األمــم املتحــدة واملنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة وغيرهــا مــن أن تــؤدي
الحملــة إلــى تفاقــم األزمــة اإلنســانية يف اليمــن ،والتــي تعــد بالفعــل األكبــر يف العالــم
مــع اعتمــاد  22مليــون شــخص ىلع املســاعدات مــن أجــل البقــاء .ويعتبــر مينــاءا الحديــدة
والصليــف املجــاور لــه شــريان الحيــاة الرئيســي لليمــن ،باعتبارهمــا نقطــة دخــول أكثــر مــن
 70%مــن الســلع األساســية للبــاد ،بمــا يف ذلــك املــواد الغذائيــة األساســية واإلمــدادات
الطبيــة والوقــود .وتضــم مدينــة الحديــدة أكثــر مــن  600,000نســمة ،مــا يجعلهــا واحــدة مــن
أكثــف املــدن ســكانيا يف البــاد.
وقــد حــذرت منســقة الشــؤون اإلنســانية لألمــم املتحــدة لليمــن ليــز غرانــدي يف  8يونيــو
 /حزيــران مــن أنــه “يف حــال تحقــق الســيناريو األســوأ املطــول ،فإننــا نخشــى مــن احتمــال
فقــدان مــا يقــرب مــن  250,000شــخص كل شــيء – حتــى حياتهــم” .وأضافــت أن “قطــع
الــواردات القادمــة عبــر الحديــدة أليــة فتــرة مــن الوقــت ســيضع ســكان اليمــن يف خطــر
شــديد ال يمكــن تبريــره” .ويف منتصــف شــهر يونيــو  /حزيــران قالــت شــبكة نظــام اإلنــذار
املبكــر باملجاعــات ( )FEWS NETأن مــن املتوقــع حــدوث مجاعــة يف أجــزاء مــن اليمــن يف
حالــة حــدوث انقطــاع “مطــول” للــواردات عبــر مينــا َءي الحديــدة والصليــف ،بينمــا مــن املرجــح
أن يلبــي املخــزون الغذائــي الحالــي االحتياجــات الوطنيــة ملــدة شــهرين إلــى ثالثــة أشــهر،
وأضافــت شــبكة اإلنــذار املبكــر أنــه حتــى تلــك املناطــق التــي يمكــن الوصــول إليهــا مــن
عــدن مــا زالــت معرضــة للمجاعــة نظ ـرًا للمنافســة املتزايــدة املتوقعــة ىلع الــواردات عبــر
مينــاء املدينــة الجنوبيــة.
كمــا أعربــت املنظمــات اإلنســانية عــن قلقهــا مــن تجــدد انتشــار الكوليــرا ،حيــث اســتقر
التفشــي الحالــي إلــى حــد كبيــر يف األشــهر األخيــرة .ووفقــا للمجلــس النرويجــي لالجئيــن
تــم تســجيل حوالــي  162,000حالــة يشــتبه بإصابتهــا بالكوليــرا يف الحديــدة منــذ أبريــل /
نيســان  ،2017أي مــا يعــادل  15%مــن عــدد الحــاالت يف جميــع أنحــاء البــاد .واعتبــارًا مــن 14
يونيــو  /حزيــران ،قامــت الــوكاالت اإلنســانية والشــركاء بتوزيــع  50,000لتــر مــن ميــاه الشــرب
املأمونــة بشــكل يومــي يف الحديــدة ،وهــو مســتوى غيــر مســتدام يف حــال توقــف الــواردات
القادمــة عبــر مينــاء الحديــدة.
يف  13يونيــو  /حزيــران ،وهــو اليــوم الــذي بــدأ فيــه الهجــوم ،أعــرب املفــوض الســامي لألمــم
املتحــدة لشــؤون الالجئيــن فيليبــو غرانــدي عــن مخاوفــه مــن أن يــؤدي العنــف املتزايــد إلــى
نــزوح الالجئيــن .ويقــدر مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية أن هجــوم الحديــدة ســيؤدي ىلع
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األرجــح إلــى نــزوح حوالــي  200,000مواطــن ،ســيضافون إلــى أكثــر مــن  89,000نــازح داخلــي
موجــود بالفعــل يف محافظــة الحديــدة وأعــداد كبيــرة أخــرى كانــت قــد فــرت يف الســابق
نحــو محافظــات أخــرى ،معظمهــا يف جنــوب البــاد.

االستجابة اإلنسانية لهجوم الحديدة
يف  10يونيــو  /حزيــران ،أصــدرت اإلمــارات مهلــة مدتهــا ثالثــة أيــام لــوكاالت اإلغاثــة يف
الحديــدة لكــي تغــادر .وبالرغــم مــن ذلــك فقــد أكــدت وكاالت األمــم املتحــدة اإلنســانية
عزمهــا ىلع البقــاء ،وىلع االســتمرار يف إدخــال إمــدادات مســاعدات إضافيــة يف جميــع
أنحــاء محافظــة الحديــدة واملناطــق املجــاورة اســتعدادًا للهجــوم .يف  14يونيــو  /حزيــران،
قالــت كبيــرة مســؤولي الشــؤون اإلنســانية يف األمــم املتحــدة ليــز غرانــدي إن “الــوكاالت
خصصــت  63,000طــن متــري مــن الغــذاء ،وعشــرات آالف أطقــم الطــوارئ وإمــدادات التغذيــة
وامليــاه والوقــود .كمــا تــم إرســال فــرق طبيــة وإنشــاء نقــاط خدمــات إنســانية” .وبعــد ذلــك
بأســبوع ،أكــدت غرانــدي اســتمرار العمليــات اإلنســانية يف املدينــة.
يف  13يونيــو  /حزيــران ،أعلنــت الســعودية واإلمــارات عــن خطــة مــن خمــس نقــاط لحمايــة
املدنييــن يف محافظــة الحديــدة واملناطــق املحيطــة بهــا (انظــر أدنــاه “هجــوم الحديــدة
يثيــر مخــاوف بشــأن ســامة املدنييــن” ) .يف هــذا الســياق ،أشــارت وكالــة أنبــاء اإلمــارات مــرارًا
خــال النصــف الثانــي مــن الشــهر أنــه تــم إطــاق جســر إغاثــة جــوي وبحــري وبــري لحــاالت
الطــوارئ ،مؤلــف مــن  10ســفن وســبع طائــرات إغاثــة و 100شــاحنة تنقــل بشــكل رئيســي
اإلمــدادات الغذائيــة .وقيــل أيضــا أن طائرتــي إغاثــة ســعوديتين وصلتــا عــدن يــوم  26يونيــو
 /حزيــران محملتــان بإمــدادات إنســانية ســيتم نقلهــا إلــى الحديــدة.

اآلثار اإلنسانية لهجوم الحديدة

 السلع والخدمات األساسيةوطــوال الشــهر املاضــي ،اســتمرت الــواردات اإلنســانية والتجاريــة بدخــول مينــاء الحديــدة.
لكــن أعــداد الســفن كانــت “أقــل بكثيــر مــن تلــك التــي كانــت موجــودة خــال نفــس الفتــرة
مــن الشــهرين الســابقين” ،بحســب إشــارة املجلــس النرويجــي لالجئيــن .ذلــك ىلع الرغــم مــن
تقاريــر إعالميــة يف منتصــف يونيــو  /حزيــران أشــارت إلــى أن مينــاءي الحديــدة والصليــف
يعتبــران “منطقــة نــزاع عســكري نشــط” ويجــري فيهمــا منــع الســفن التجاريــة مــن الدخــول.
واعتبــارًا مــن  24يونيــو  /حزيــران ،أفــاد مكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية
أن املــواد الغذائيــة أصبحــت نــادرة يف األســواق املحليــة بمدينــة الحديــدة ،حيــث أغلقــت
املتاجــر واملخابــز واملطاعــم إلــى حــد كبيــر .وذكــر مكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون
اإلنســانية أن “أســعار القمــح والزيــت النباتــي ارتفعــت – يف حــال وجــدت – بنحــو  ،30%وغــاز
الطبــخ بنســبة  52%خــال األســبوع املاضــي” .ويف أواخــر يونيــو  /حزيــران ،أفــاد املجلــس
النرويجــي لالجئيــن أن “النــاس ال يغــادرون منازلهــم إال ألســباب ملحــة ،والكثيــر منهــم ال يملــك
مــا يكفــي مــن الطعــام يف منازلهــم وهــم ىلع شــفا الجــوع”.
كمــا أصبحــت الكهربــاء غيــر متوفــرة يف معظــم أنحــاء املدينــة .وتضــرر نظــام امليــاه والصــرف
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الصحــي نتيجــة الخنــادق املســتحدثة ،مــا زاد مــن نقــص امليــاه يف املدينــة .وقــد أبلغــت
بعــض املواقــع الخاصــة بالنازحيــن عــن مشــاكل صــرف صحــي .وقــال املجلــس النرويجــي أن
النــاس يف عــدة مناطــق يعتمــدون ىلع امليــاه مــن آبــار املســاجد ،مشــيرًا إلــى أنــه “مــن
املرجــح أن يكــون اســتهالك الفــرد مــن امليــاه أقــل مــن الحــد األدنــى الضــروري؛ ويف أواخــر
يونيــو  /حزيــران ،أفــاد مكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية (أوتشــا) أنــه تــم
إصــاح األنابيــب املتضــررة وتحســن الوصــول إلــى امليــاه يف املدينــة.

 نزوح السكانبيــن إطــاق حملــة الحديــدة يف  13يونيــو  /حزيــران و 29يونيــو  /حزيــران ،نــزح حوالــي
 43,000شــخص داخــل محافظــة الحديــدة وخارجهــا ،هاربيــن بشــكل رئيســي إلــى مديريــات
أخــرى داخــل محافظــة الحديــدة أو نحــو العاصمــة صنعــاء .تضــاف هــذه األعــداد إلــى أكثــر
مــن  4,000أســرة نازحــة داخــل املحافظــة منــذ بدايــة الشــهر ،قبــل إطــاق الهجــوم .أمــا
الذيــن يملكــون وســائل ماليــة كافيــة لتغطيــة تكاليــف الوقــود املتزايــدة ،والتــي زادت بأكثــر
مــن الضعــف منــذ مــارس  /آذار  ،2015فقــد ســافروا يف معظــم األحيــان إلــى أقاربهــم يف
املحافظــات املجــاورة والبعيــدة بواســطة وســائل نقــل عــام أو ســيارات خاصــة .وذكــر املديــر
القطــري للمجلــس النرويجــي لالجئيــن يف اليمــن  أن “الذيــن يبقــون هــم املســنون واألطفــال
ِ
واملعوقــون [ ]...فمــن الصعــب عليهــم التحــرك ،خاصــة إذا لــم يكــن لديهــم وســائل أو أمــوال
تمكنهــم مــن االنتقــال مــن منطقــة إلــى أخــرى .ثمــة خطــر يتمثــل بعــدم رغبــة بعــض الناس
يف التحــرك ،وقــد يكــون هــؤالء محاصريــن يف خــط النــار” .وقــد ف ـ ّر العديــد مــن النازحيــن
داخليــا مــن الخطــوط األماميــة شــماالً إلــى مدينــة الحديــدة ،وفقــا لجمعيــة خيريــة مقرهــا
الحديــدة .وأثنــاء الهجــوم ىلع مطــار الحديــدة ،نــزح النــاس مــن قريــة املنظــر جنــوب املطــار،
وتــم نقــل املدنييــن الجرحــى مــن هنــاك إلــى مستشــفيات يف مدينــة الحديــدة .كذلــك
أدت العمليــات العدائيــة يف جنــوب املحافظــة إلــى نــزوح كثيريــن مــن مديريــات الدريهمــي
والتحيتــا وجبــل راس وبيــت الفقيــه.

 الوصول اإلنسانيهــذا وتدهــور وصــول كل مــن العامليــن اإلنســانيين إلــى الحديــدة والســكان املدنييــن إلــى
خــارج الحديــدة بســبب القتــال الدائــر ،وتحديـدًا بســبب األلغــام األرضيــة التــي زرعتهــا قــوات
الحوثييــن يف الجنــوب مــن محافظــة الحديــدة والطــرق التــي دمرتهــا الغــارات الجويــة أو
قطعتهــا الخنــادق واملتاريــس .وبينمــا تــم تخصيــص إمــدادات معونــة إنســانية للمدينــة
خــال األســابيع الســابقة ،أبلــغ مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية واملجلــس النرويجــي
لالجئيــن عــن وجــود صعوبــات يف الوصــول إلــى املســتودعات .يف منتصــف يونيــو  /حزيران،
قــال املجلــس النرويجــي أن الــوكاالت اإلنســانية أُجبــرت ىلع إيقــاف معظــم عملياتهــا يف
مدينــة الحديــدة ،وأصبحــت املناطــق جنــوب مدينــة الحديــدة متعــذرة الوصــول– حيــث
أُصيــب العديــد مــن الجرحــى والنازحيــن – .ووســط تقاريــر متضاربــة فيمــا يتعلــق بإمكانيــة
الوصــول إلــى مدينــة صنعــاء ،أكــدت مصــادر ملركــز صنعــاء أن الطريــق الرئيســي الــذي يربــط
مدينــة الحديــدة بالعاصمــة ظــل مفتوحــا إلــى حــد كبيــر اعتبــارًا مــن بدايــة شــهر يوليــو /
تمــوز .ويمكــن تجــاوز أجــزاء الطريــق التــي يتعــذر الوصــول إليهــا بالقــرب مــن مطــار الحديــدة
عبــر طــرق أخــرى داخــل مدينــة الحديــدة.
كمــا شــهد وصــول موظفــي املنظمــات اإلنســانية إلــى اليمــن تحديــات عــدة .يف  4يونيــو
 /حزيــران ،هاجمــت قــوات غيــر معروفــة ســفينة يســتخدمها برنامــج الغــذاء العاملــي قبالــة
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مينــاء الحديــدة ،وفقــا لســلطات املوانــئ .وبعــد أســبوع واحــد ،ألغــت مجموعــة اللوجســتيات
رحلــة ســفينة مســتأجرة لبرنامــج الغــذاء العاملــي وتعمــل عــادة أســبوعيًا للســماح بحركــة
موظفــي الوكالــة الدوليــة بيــن جيبوتــي وعــدن .وقــد ذكــرت مجموعــة اللوجســتيات التــي
يرأســها برنامــج األغذيــة العاملــي أن هــذا اإللغــاء تــم “ألســباب أمنيــة”.

 الوصول إلى الرعاية الصحيةويف غضــون أيــام ،زاد هجــوم الحديــدة مــن الضغــط ىلع الهيــاكل الصحيــة اليمنيــة التــي
تعانــي أصـ ً
ا مــن اإلجهــاد الزائــد ،حيــث ال يعمــل ســوى نصــف املرافــق الصحيــة .وىلع الرغــم
مــن أن املرافــق الصحيــة يف محافظــة الحديــدة كانــت يف معظمهــا بمنــأى عــن الضــرر
طــوال فتــرة الهجــوم ،إال أن املخــاوف األمنيــة حتــى  4يوليــو قــادت ســبع منشــآت صحيــة
يف املحافظــة إمــا لإلغــاق أو لتعليــق عملياتهــا مؤقتــا .واضطــرت املرافــق الصحيــة األخــرى
يف املحافظــة إلــى تعليــق عملياتهــا جزئيــا ،نظـرًا لنــزوح العامليــن الصحييــن فيهــا .وأفــادت
منظمــة أطبــاء بــا حــدود أنــه تــم إخــاء الجرحــى ىلع الخطــوط األماميــة للحديــدة إلــى
مستشــفيات املخــا وعــدن .وبينمــا يوجــد يف املخــا مستشــفى واحــد فقــط ،بــدون أي غرفة
عمليــات إلجــراء عمليــات جراحيــة ،كان ىلع عــدن إنشــاء أســرة وخيــام إضافيــة ملواجهــة
“تدفــق الجرحــى” مــن الخطــوط األماميــة يف الحديــدة وتعــز.

تطورات إنسانية أخرى يف سطور
• • 29مايــو  /أيــار –  5يونيــو  /حزيــران :قامــت املنظمــة الدوليــة للهجــرة ،يف  29مايــو /
أيــار و 5يونيــو  /حزيــران ،بإجــاء  101و 132مهاجــر إثيوبــي ىلع التوالــي ،حيــث نقلتهــم
مــن الحديــدة إلــى جيبوتــي عــن طريــق البحــر مــن خــال برنامــج العــودة اإلنســانية
الطوعيــة .نظــرًا إلطــاق الهجــوم الحديــدة يف منتصــف يونيــو  /حزيــران ،جمــدت
املنظمــة الدوليــة للهجــرة برنامــج العــودة الطوعيــة يف الحديــدة وأجلــت إجــاء أكثــر
مــن  200مهاجــر إثيوبــي كانــت تخطــط إلجالئهــم يف  14يونيــو  /حزيــران .ويقــدر عــدد
املهاجريــن العالقيــن يف مناطــق الجبهــة أو بالقــرب منهــا بــاآلالف.
• • 6يونيــو  /حزيــران :قبالــة ســواحل اليمــن ،انقلبــت ســفينة تنقــل مــا ال يقــل عــن 100
مهاجــر إثيوبــي مــن الصومــال إلــى اليمــن .ووفقــا ملوظفــي املنظمــة الدوليــة للهجــرة،
غــرق  46مهاج ـرًا ،ومــا يــزال  16شــخصًا يف عــداد املفقوديــن و ُيعتقــد أنهــم ماتــوا.
• • 15يونيــو  /حزيــران :نشــرت منظمــة األمــم املتحــدة لألغذيــة والزراعــة (الفــاو) تقريرهــا
عــن خصائــص وإدارة الجفــاف يف شــمال أفريقيــا والشــرق األدنــى .ويف فصــل حــول
اليمــن ،أكــدت منظمــة الفــاو أن “الجمــع بيــن النمــو الســكاني املرتفــع وإنهــاك املــوارد
املائيــة ســاهم يف أزمــة مائيــة حــادة قــد تكــون إحــدى أشــد الكــوارث يف العالــم]...[ .
فمــوارد امليــاه الجوفيــة تنفــد بســرعة ويمكــن أن تســتنزف يف غضــون ســنوات قليلــة.
إنهــا أزمــة تهــدد بقــاء هــذا البلــد القاحــل املكتــظ بالســكان”.
• • 30يونيــو  /حزيــران :أفــاد مكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية (أوتشــا)
أنــه تــم تمويــل  1.54مليــار دوالر مــن خطــة االســتجابة اإلنســانية لليمــن املقــدرة بـــ
 2.96مليــار دوالر عــام  ،2018أي مــا يعــادل  52.03%مــن املبلــغ املطلــوب .وبقــي نحــو
 470مليــون دوالر كان قــد تــم التعهــد بهــا للخطــة يف مؤتمــر جنيــف رفيــع املســتوى
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إلعــان التبرعــات يف أوائــل أبريــل  /نيســان دون أن يتــم الوفــاء بهــا .الجديــر بالذكــر أن
عــدة بلــدان تبرعــت بمبلــغ  466.4مليــون دوالر خــارج إطــار خطــة االســتجابة اإلنســانية
لليمــن.
• • 2يوليــو  /تمــوز :بيــن  1يونيــو  /حزيــران و 2يوليــو  /تمــوز ،تــم تســجيل أكثــر مــن
 121,000نــازح داخلــي يف محافظــات الحديــدة وعــدن وصنعــاء وإب .يســتثني هــذا الرقم
األشــخاص النازحيــن داخليــا الذيــن ينتظــرون التســجيل يف مناطــق يصعــب الوصــول
إليهــا ألســباب أمنيــة.

تطورات حقوق اإلنسان وجرائم الحرب
هجوم الحديدة يثير مخاوف بشأن سالمة املدنيين
خــال كلمتــه االفتتاحيــة يف الــدورة العاديــة الثامنــة والثالثيــن ملجلــس حقــوق اإلنســان يف
جنيــف يف  18يونيــو  /حزيــران ،أكــد املفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان يف األمــم املتحــدة
زيــد رعــد الحســين ىلع “قلقــه الشــديد حيــال هجــوم التحالــف الــذي يقــوده الســعوديون
واإلماراتيــون يف الحديــدة – والــذي قــد يســفر عــن خســائر مدنيــة هائلــة وذات تأثيــر كارثــي
ىلع املســاعدات اإلنســانية التــي تأتــي عبــر املينــاء وتنقــذ حيــاة مالييــن النــاس”.
أمــا املديــر اإلقليمــي ملنطقــة الشــرق األدنــى واألوســط يف اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر
روبــرت ماردينــي فحـ ّ
ـث “جميــع أطــراف النــزاع ىلع احتــرام الحيــاة املدنيــة مــن خــال اتخــاذ
يــودون الهــرب مــن
كل التدابيــر املمكنــة لحمايــة املدنييــن ،والســماح باملــرور اآلمــن ملــن
ّ
القتــال .يجــب معاملــة جميــع مــن يتــم القبــض عليهــم خــال األعمــال العدائيــة الجاريــة
بطريقــة إنســانية ،وال بــد مــن الســماح للجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر بالوصــول إلــى املرافــق
التــي تحتجزهــم”.
إبــان إطــاق حملــة الحديــدة ،حــددت الســعودية واإلمــارات أيضــا خطــة مــن خمــس نقــاط
لحمايــة املدنييــن يف املحافظــة واملناطــق املحيطــة بهــا .وتشــمل النقــاط الخمــس ضمــان
اســتمرار تدفــق الــواردات عبــر مينــاء الحديــدة مــن خــال إنشــاء ممــر شــحن يربــط املينــاء
بجــازان وأبــو ظبــي .وقــد أكــد التحالــف العســكري الــذي تقــوده الســعودية أنــه ســيقصر
حملتــه ىلع الســيطرة ىلع الجــو واملنفــذ البحــري والطريــق بيــن الحديــدة وصنعــاء.
وبحســب املتحــدث باســم التحالــف تركــي املالكــي فــإن التحالــف “لــن يخــوض حــرب شــوارع
مــع الحوثييــن يف مدينــة الحديــدة حرصــا ىلع ســامة املدنييــن”.

تقرير ملنظمة العفو الدولية حول تقييد وإعاقة الواردات داخل اليمن
يف  22حزيــران ،أصــدرت منظمــة العفــو الدوليــة تقريــرًا يوثــق كيفيــة إعاقــة األطــراف
املتحاربــة اســتيراد الســلع األساســية إلــى اليمــن وحركــة املســاعدات اإلنســانية داخــل البــاد،
مــع التركيــز ىلع الفتــرة التاليــة لفــرض التحالــف العســكري الســعودي حصــاره ىلع موانــئ
البحــر األحمــر يف نوفمبــر  /تشــرين الثانــي .2017
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ووفقــا للتقريــر ،قــام التحالــف العســكري الســعودي بعرقلــة دخــول الســلع األساســية ،بمــا
يف ذلــك املــواد الغذائيــة والوقــود واألدويــة ،وذلــك أساســا مــن خــال تأخيــر وإعــادة توجيــه
الــواردات جزئيــا عــن طريــق البحــر ،مــع الحفــاظ ىلع إغــاق مطــار صنعــاء أمــام الرحــات
الجويــة التجاريــة .وقالــت منظمــة العفــو إن هــذه العوائــق أضــرت باملدنييــن بشــكل كبيــر
وغيــر متناســب ،وبالتالــي انتهكــت القانــون اإلنســاني الدولــي .باإلضافــة إلــى ذلــك ،فــإن
“توقيــت وطريقــة فــرض التحالــف لقيــود مشــددة تشــير إلــى أنــه قــد يرقــى إلــى درجــة
العقــاب الجماعــي للســكان املدنييــن يف اليمــن ،األمــر الــذي يشــكل جريمــة حــرب”.
وقــد قامــت ســلطات الحوثييــن بدورهــا بعرقلــة وتأخيــر حركــة املســاعدات اإلنســانية
واملوظفيــن اإلنســانيين يف املناطــق الخاضعــة لســيطرتها عبــر فــرض “إجــراءات بيروقراطيــة
مفرطــة” و”نظــام تصريــح لحركــة املركبــات والســلع واألفــراد” .كمــا أشــارت منظمــة العفــو
الدوليــة إلــى حــاالت ابتــزاز ورشــاوى تطالــب بهــا قــوات الحوثييــن .وتشــكل هــذه األنشــطة
انتهــاكات للقانــون اإلنســاني الدولــي الــذي ُيلــزم أطــراف النــزاع بـ”الســماح وتيســير املــرور
الســريع وغيــر املعــوق لإلغاثــة اإلنســانية املحايــدة للمدنييــن املحتاجيــن”.

تطورات أخرى يف مجال حقوق اإلنسان وجرائم الحرب يف سطور
• • 5يونيــو  /حزيــران :إصابــة تســعة مدنييــن جــراء الغــارات الجويــة التــي ضربــت مناطــق
مأهولــة يف مدينــة صنعــاء ،بمــا يف ذلــك غــارة بالقــرب مــن مجمــع األمــم املتحــدة .كما
ضربــت الغــارات الجويــة مكاتــب منظمتيــن غيــر حكوميتيــن .ووفقــا ملنظمــة مكافحــة
العنــف املســلح ،شــهدت اإلصابــات املدنيــة الناجمــة عــن األســلحة املتفجــرة زيــادة
بنســبة  32%مقارنــة بالفتــرة نفســها مــن عــام  ،2017وهــو مــا يرجــع أساســا إلــى زيــادة
 37%يف اإلصابــات املدنيــة مــن الغــارات الجويــة التــي يقــوم بهــا التحالــف العســكري
بقيــادة الســعودية.
• • 6يونيــو  /حزيــران :وفقــا لصحفييــن يمنييــن تــويف الصحفــي أنــور الركــن بعــد أيــام
مــن إطــاق ســراحه مــن املعتقــل الحوثــي الــذي لبــث فيــه ملــدة عــام تعــرض خاللــه
للتعذيــب والتجويــع.
• • 7يونيــو  /حزيــران :أعلنــت اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر أنــه تــم ســحب  71مــن
موظفيهــا األجانــب مــن اليمــن ،مشــير ًة إلــى أن “األنشــطة الحاليــة تتــم إعاقتهــا أو
تهديدهــا أو اســتهدافها مباشــرة خــال األســابيع األخيــرة” ،وذلــك عقــب مقتــل أحــد
موظفيهــا الدولييــن يف أبريــل  /نيســان .وقــد أكــدت مديــرة حمــات الشــرق األوســط
بمنظمــة العفــو الدوليــة ســماح حــداد أن “الهجمــات املتعمــدة ىلع موظفــي اإلغاثــة
اإلنســانية تصــل إلــى جرائــم حــرب” .ومــن أجــل اســتئناف أنشــطتها بالكامــل يف اليمــن،
تطلــب اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر “ضمانــات ملموســة وصلبــة وقابلــة للتنفيــذ”
لســامة موظفيهــا.
• • 11يونيــو  /حزيــران :ضربــت غــارة جويــة مركــزًا لعــاج الكوليــرا يف عبــس بمحافظــة
حجــة كانــت قــد أنشــأته منظمــة أطبــاء بال حــدود حديثــا ،ما تــرك املرفــق معطـ ً
ا .قبل
الهجــوم ،شــاركت منظمــة أطبــاء بــا حــدود إحداثيــات املرفــق مــع التحالــف العســكري
بقيــادة الســعودية ،ممــا يعنــي وجــوب حمايتــه مــن الغــارات بموجــب اتفاقيــات جنيــف.
بعــد الغــارة الجويــة ،جمــدت أطبــاء بــا حــدود أنشــطتها مؤقتــا يف عبــس ،والتــي
تشــمل دعــم مستشــفى عبــس الريفــي ،وتخــدم أكثــر مــن مليــون شــخص.
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• • 19يونيــو  /حزيــران :تســببت غــارة جويــة بالقــرب مــن ســيارة كانــت متجهــة إلــى مدينة
الحديــدة بمقتــل أربعــة أفــراد مــن عائلــة واحــدة وإصابــة طفليــن بجــروح بالغة.
• • 21يونيــو  /حزيــران :أصــدرت وكالــة األسوشــييتد بــرس تقريـرًا حــول االعتــداء الجنســي
ىلع املعتقليــن املحتجزيــن دون اتهامــات أو محاكمــات يف معتقــات ســرية تابعــة
لإلمــارات يف اليمــن .وعنــد إطــاق تقريرهــا االســتقصائي بشــأن انتهــاكات حقــوق
اإلنســان يف مرافــق كهــذه يف يونيــو  /حزيــران مــن العــام املاضــي ،قالــت وكالــة
األسوشــيتد بــرس إنهــا “حــددت ىلع األقــل خمســة ســجون تســتخدم فيهــا قــوات األمن
التعذيــب الجنســي لكســر نفــوس الســجناء” .أربعــة مــن هــذه املعتقــات الخمســة تقــع
يف عــدن ،بمــا يف ذلــك واحــد يف البريقــة ،مقــر القــوات اإلماراتيــة يف اليمــن ،حيــث
شــوهد موظفــون أميركيــون بحســب ســجناء ومســؤولين أمنييــن .ويف املجمــوع ،أكــدت
أسوشــييتد بــرس ىلع وجــود  18معتقــل ســري تابــع لإلمــارات يف اليمــن؛ وقــد نفــت
اإلمــارات بدورهــا إدارة أو تشــغيل أي مرافــق اعتقــال يف البــاد.
• • 2يوليــو  /تمــوز :قامــت قــوات األمــن يف مدينــة عــدن باعتقــال رئيــس تحريــر الصحيفة
املحليــة “عــدن الغــد” يف منطقــة املنصورة.
• • 3يوليــو  /تمــوز :أعلنــت نقابــة الصحفييــن اليمنييــن خطــف قــوات الحوثييــن للصحفــي
عبــد الســام الدعيــس ،والــذي يعمــل مــع وكالــة األنبــاء اليمنيــة “ســبأ” يف العاصمــة
صنعــاء.
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شــكر وتقدير
أعــد هــذا التقريــر وليــد الحريــري وفكتوريــا ك .ســوير وعلي عبــد الله وهولي
توبهام وغيداء الرشــيدي وسبنســر أوســبيرغ وأســامة الروحاني وتيماء اإلرياني
وســا السقاف.
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